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কাঁদশ ভাগ । ] ? [ প্রথম সংখা! /.. 

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। | 
চি ৯০ হয শপ পপ 

রঘুনাথ শিরোমণি । 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ আদিশুর ( গৌড়ীধিপতি জয়ন্ত) খৃষ্টান অষ্টম শতাঁের প্রথমভাগে যন্্র- 

সম্পাদনার্থ কান্তকুক্প হইতে পঞ্চ ত্রাহ্ষণ আনয়ন করিয়া গৌড়দেশে সাগ্লিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা 

করেন।১ এই ঘটনার প্রায় এক শতাব পূর্বে শ্তরীহগ্রদেশে বিশুদ্ধ বৈদিক ্াহ্ষণগণ 
আগমন করেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে। স্ৃতরাং আদিশূরের কীর্তি নৃতন বা 
প্রথম নহে। 

প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল, ত্রিপুরার রাজাসনে আদিধন্মপা নামক এক নৃগতি অধি- ূ 

ঠ্টিতছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি, ই'হার জন্মকাল হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে পত্রিপুরাব'*, 
নামে একটি অন্ধ প্রচলিত হয়। তীহার রাত্প্রাসানোপরি একটি অণ্ডত পক্ষী উপবেশন 
করিয়াছিল, ইহ! অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়৷ তাহার শাস্তির জন্ত ব্রিপুরাধিপ, মন্ত্রিগণের পরামর্শে 

**শোঁকুনিক” ও “জ্যোতিষ্টোম” যজ্ঞ করিতে সক্বল্প করিলেন। কিন্তু যখন সত্যতর গৌঁড়দেশেই 
সাগ্নিক ব্রাঙ্মণাঁভাব ছিল, তখন বলের প্রাস্তব্তী, তথাকথিত ত্রেপুরাধিকৃত প্রদেশে যে ত্রাহ্ণ 
পাঁওয়। ছু্ধর হইয়াছিল, তাহা বল! বাহুল্য । প্.... 

যাহা হউক, তিনি অভিজ্ঞ মন্ত্িকর্তৃক জ্ঞাত হইলেন যে, মিখিলাদেশেই হজ্ঞাদি- বৈদিক- 
ু্মাবিশারদণ ব্রান্মণ পাওয়া! যাইতে পারে। মিথিলা প্রারচীনকালাবধি বিদ্ধাবিশারদগণের | 
স্থান। ব্গদেশের নৃপতিবর্থ মিথিন্মাধিপতিকে মান্ত করিতেন, তিনি প্পঞ্চগোড়াধিপ” এই 
সম্মানিত উপাধির অধিকারী ছিলেন। আধিধ্শাপাং স্বীয় মন্ত্রীর পরামর্শে অতি বিনীত ভাবে, 

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাম,তরাক্মণকা প্রথমাংশ ১, ১৩ ১০২ দৃষ্ঠা জব । | 
(২) ্্রীুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ প্রীত "রাজমালা” ও বিখ্যাত *বিশ্বকোর বৃহঘতিধানে* টিন ঁ 

"ছইটি বংশ পত্তিকা উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্্যতীত পরাধিপতি বীর ষাশিক্য বাহারের সাহাঁ্যে পণ্ডিত জী : 
রাসমারায়ণ বিদ্যার যে গরীম্তাগবত বিতরণ করেন, তাহার ভূমিকাও একটি বংশ-পতরিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 

এ 



: শ্লিধিল রি পতি কাছে পাঁচজন কফ বাণ প্রেরণের জন্ অন্রোধপত্র প্রেরণ 
 কদিলেন। ু 

_ মিখিলাদেশে তখন বলভদ্র নামক নৃপতি বর্তমান ছিণেন । তিনি ত্রিপুরাধিপতির বিনয়ে 
টি হইয়! পাচ জন বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ষণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। কিন্ত ্রিপুরা 

সদাচারবহিভূ্তি দেশ, ত্রাঙ্মণগণ এখানে আসিতে নিাস্ত কাতর হইলেন।* অনন্তর তাহার! 
এঁ দেশের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্ত জনৈক ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন। এ 
ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগমন করিয়া জানাইজেন যে, রাজা চন্্রবংশসডভুত ক্ষত্রিয় ও বিবিধ গুণ- 
শালী। তখন তাহার! তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন) এবং বৎস, বাৎস্ত, ভরঘাজ, 
কষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চ গোত্রোৎপন্ন পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা-রাঁজধানীতে আগমন করি- 
লেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোন্তম। 

ইহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়! যথানিয়মে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীহট্ের অন্তর্গত 
ভানছগাছ পরগণাধীন ম্ঙগলপুর গ্রামে সেই প্রাচীনতম যজ্তকুণ্ডের চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। তখন ত্রিপুরা-রাজধানী বরচক্র নামক পুণ্যসলিলা-নদীতীরে ছিল।৪ 

যজ্ঞনমাপনাস্তে ত্রাঙ্গণগণ ন্বর্দেশগমনোনুখ হইলে ডুঙ্গুর বা আদিধব্দ্পা" কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক 
প্রীর্থন* করিলেন যে, তাহারা যেন সেই স্থানে বাঁস করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। রাজার 
বিনয়ে মন্তু্ট হইয়! ব্রাহ্মণগণ এদেশে চিরবাস করিতে সম্মত হইলেন ; তখন ত্রিপুরাধিপতি অতি- 

সা পপ পর 

কিন্তু কোন বংশপত্রেই আদিধর্্প| নাম নাই। ধর্মপাল বলিয়। একজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়, তিনি অতিশয় 
প্রা্ীন এবং যুধিষ্টিরের সমসাময়িক ত্রিপুর হইতে সপ্তম স্থানীয়, স্থৃতরাং বর্ণিত সসয়ের বহু পূর্বববন্তী। আমাদের 
বিশ্বাস, বর্তমান মহারাজের উনচল্িশ পুরুণ পূর্বে ডুঙ্গর ফ। নামে এক ক্ষমতাশালী রাজ। ত্রিপুরার সিংহাসনে 

অধিষ্ঠিত হন, ইহার পিতার নাম সেষ রায়। বিশ্বকোষে ইহার নাম দানকুরুণ্ফ। বলিয়। লিখিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত 

বিদ্যার্ত মহাশয় ত্রেপুর “ডুঙ্গুর” শবে হরি অর্থ করিয়। ইহাকে ইরিরায় নামকরণ করিয়াছেন। এই ত্রৈপুর ভুঙ্গুর * 
নামটীই পশ্চাৎপ্রকাঁশিত তা্রপত্রের রচয়িত। ব্রাহ্মণ আর্্য-ভাষায় ধর্মপা বলিয়া অনুবাদ করিয়।, তস্তপত্রে লিখিয়া 

থাকিবেহন' আরও বক্তব্য, কেবল এই একটি ন।ম সম্বন্ধেই যে এইরূপ হইয়।ছে, তাহ! নহে। ত্রিপুরা-রাজবংশের 

অধিকাংশ নামই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে। প্রেপুর নামের বঙ্গানুবাদে 

স্বাবীনত। অবলম্বনই ইহার কারণ বৌধ হয়। ( পূর্বে্াক্ত তিনটী বংশ-তালিক1 দেখিলেই গাহ। বোধগম্য হইবে ৯) 
(৩)*বিপ্রবরা কাতরাঃ সম্ত; কথং স্বকায়ং পুণ্যদেশং বিহায় সদ চাররহিতজনাবৃতদেশে গম্ভ বামিতি 1"(বৈদি কসংবাদিনী/ 

(৪) ভরীহটের দক্ষিণাংশ প্রাচীন কালে ত্রিপুরা! রাজ্যের অংশ ছিল, ইহার বহুতর এতিহাসিক প্রমাণ আছে। 
প্রথবত; ভানুগাছের সম্লিকটে রাজধানী ছিল, পরে ক্রমশঃ ভাহ! দক্ষিণবর্তাঁ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচ্্র দিংহ 
প্র্নত রাজমাল! গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় ২১1২৩ পৃষ্ঠ। ও অন্থান্ত স্থানেও এ নাম উক্ত আছে। 

(* ) বিজ্যারক্াষুরাদিত হরি ও ধর্ম একপরয া্ত্গত। ত্রিপুরার ডুঙ্গ.র যেমন আদিধর্্পা, গৌড়ের জয়ন্ত 

(মুপতিও তন্গপ আমিশুর। উভয়ের নামের পূর্ব্বে আদি শব (11) উতয়ই ব্রাহ্মণ-আনয়নকারী ব্গিয়া এইকপ নামেন. , 
সানু পরিকল্পিত হইয়াছে কি না, ক্ষে জানে? 



সন ৯৩১১.] .. রঘুনাথ শিরোমণি । 25001 

| নর আনম হইয়া, তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে কতক ব্রহ্গোত্তর দান করিবেন।.. : আইরপে 

রান ত্রা্ষণগণকে প্রীহষ্টের মধ্যে বাসোপযুক্ত ভূমি প্রদান করিলে, ভীহার। প্রীহস্টে উপনিবি 

হইলেন। যেস্থান ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইল, তথায় টেনগরি-কুকি অন্প্রদায়* আপনাদের 

"ুম'” চাঁস করিত।" রাজাজ্ঞায় পঞ্চবিপ্র পার্কত্যতূমি আশ্রয় করিরেন) এবং পঞ্চ রা্মণের 

মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় সেই স্থান “পঞ্চখণ্ড” নামে ( অধুনা উক্ত নামে পরগণা ) পরিচিত হই + 

৪০ ঘানগঞের প্রতিলিপি উদ্ধত হইতেছে,_ 

*ত্রিপুরাপর্বব তাধীশ! শ্রীত্রীযুক্তা দিধর্্মপা, 
সমাজ্ং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্থিষু। 
বৎস-বাত্স্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্থাত্রেয়-পরাশরাঃ, 

প্রীনন্দানন্দগোবিন্দ শ্রীপতিপুরষোত্তমাঃ | 

প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা” নদী, 
দক্ষিণস্যাঞ পূর্ববস্যাং হাঙ্কনাকৌকিকাপুরী ।* 
এতন্মধ্যাং সশপ্যাং যাং টেক্জরিকুকিকর্ষিতাং 

প্রাগল্ভ্যদত্তাং তদ্ভুমিং তেযু পঞ্চ তপন্থিযু। রা 
মকরস্ছে রবৌ শুরে পক্ষে পঞ্চদশীদিনে, | 
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাবে প্রদত্ত! দত্তপত্রিক1 1১ 

এইরূপে ৫১ ব্রপুরাঙ্ধ বা খুষ্টীয় ৬৪১ অবে শ্রীহট্ের পঞ্চখণ্ডে ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ঠ বর | 

ইহার এক বর্ষকাল পরে শ্রীনন্দাদি স্বদেশে গমন করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুম্গণসহ 
পুনর্বার শ্রীহটস্থ নিজ অধিকৃত স্থানে আগমন করেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণড-সম্পাদনে অস্থুবিধা) 

" ঘটে বলিয়া, তাহারা এ সময় শ্বদেশবাসী অপর পঞ্চগোত্রীয় (অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্তপ, মৌদগল্য, 
/ 'ণকৌশিক ও গৌতম) ব্রাঙ্ষণগণকে আনয়ন করেন।* পঞ্চখণ্ডে পরম গ্রীতিতে এইরূপে 

৬১) ইস্থান অধুন “টেংর।” মামে কখিত। 

(৭) জঙ্গল আবাদক্রমে একত্র বহুজাতীয় শস্যবীজ বপন করার ইরা রিযিহর রও এ্জথাকে 
“জুমচাঁস বলে। 

৬৮ ) বর্তমান ইহার নাম কুসিয়ার৷ নদী। 
(৯) ইহার নামানুদারে প্রসিদ্ধ হাকলুকিহত্বরের নাম হইয়াছে। পা 
0১০) এই অংশ এখন গ্রহের অধীন এবং মুসলমানাধিকার হইতেই প্রীহটের অংশতুক্ত হইয়াছে; হুতরাং ইহা 
বৃটিশীধিকারভুক্ত। এই ভূদম্পত্তি উক্ত দানপত্রের বলে উদ্ধার ফরিবার জন্য মহারাজ কৃ্ককিশোর মাণিকা 
বাহাছুর বাদী হইয়া গবর্ণমে্টের বিরদ্ধে প্রীহট জজ আদালতে এক ফেঁওয়ানি মকদদম। রব করেনু। উল্ত মক: 
রুজু তারিখ ৪1৬।১৮৪৩ খ টাকে, মং ৩১৪।১৮৪৩-৪৪ ইং । উত্ত বা এই নর দাখিল হর এবং. টা | 

“শ্রী হইতে তাহ শিলঙ্গে নীত হইয়াছে। এ 
(১১) বৈদিক-সংঝদিনী ও বৈদিকনির্ণয গ্রন্থে এতদ্বিবরণ করন সি |] 



গা  । সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। সিন 
(ুপগোরীয় ত্রাঙ্মণগণ বাস করিতে লাগিলেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচার ও 
এোীন প্রথাক্কদারে নির্বাহ হইত ও অস্াপি হইতেছে। 

“৮. জমভ্ভ বজদেশে রঘুননান উষ্টাচার্যের স্ৃতি প্রচলিত,--রঘুননানের স্ৃত্যুক্ত ব্যবস্থাগ্লারে 
অধিকাংশক্রিয়া' পরিচালিত ; কিন্ত শ্ীহষ্রদেশে রঘুনদদনের মত চলে না, অস্তাপি শ্রীহষ্টের 
শানত্ীয় ক্রিয়া প্রাচীন মতে সম্পন্ন হয। ইহার কাঁধ প্রীহটরে মৈধিল-বিপ্রগণের প্রাধান্ত। 

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার ছয়শত বৎসর পরে বাংস্তগোত্রীয় পূর্বোক্ত আননোর বংশে 

নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতি গ্সিদ্ধ ছিলেন, ইনি শ্রীহটে ইট৷ নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা 

শ্রেনী সুহার ২ অপ্তপুরুষে শুভরাঁজ নামে এক ব্যক্তি দিল্লী হইতে ধান উপাধি গ্রাণ্ত হন। 

ইহার পুত্রের নাম ভানুনারায়ণ। ভানু রাজা উপাধি লাভ করেন। তাহার নামানুসারে 

রাজোর নাম "ভামুগাছ” হয় (অধুন! উক্ত নামীয় পরগণা রহিয়াছে )। ভান্থর জো্ঠ পুত্রের 

নাম রাজ মুবিদ-(বা সুবুদ্ধি ) নারার়ণ। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়। হুমায়ূন ও সেরশাহু 

আফগানের মধ্যে প্রতিহস্থিতা' চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্রে ইটার স্থুবিনারায়ণ স্বাধীনভাবে 

শীসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। 
এই স্থৃবিদনারায়ণ নৃপতি 'এতদেশে প্সমাজপতি”-পৰে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, “সমাজবন্ধনং 

কৃতং* টুত্যাদি বৈদিক নির্ধ়গ্রন্থকৃঘিত বাক্যে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। সুবিদনারায়ণ সর্ব্ব- 
প্রকার ক্ষমতাপন্ন নৃূপতি ছিলেন, তিনি পূর্বদিরবন্ী বাড়য়া পাহাড়ে দুর্গ. প্রস্তত করিয়া 
তাহাতে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈ্ত রক্ষা করিয়! রাজ্য দৃঢ় করেন, এবং প্রাজনগর* নামক স্থানে রা্বাটা 

স্থানাস্তরিত করেন '১ তিনি ধর্দ্পরায়ণ, শিষ্টপাঁলক, ও দুষ্টমর্দক রাজ! ছিলেন। বৈদ্িক- 

নির্ণয়ে লিখিত আছে £-- 

“জাতঃ সুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজা পনির ুষ্টান।ং দমকশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপালকঃ ॥* 

প্রীহটর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে এইকপে সমাজবন্ধন হওয়ায়, এদেশে বল্লালী কৌলীন্য প্রথা! প্রব- 
ভিত হন্ধ নাই এবং শাস্ত্োক্ত ক্রিয়াকাণ্ডও রথুনন্দনের ব্যবস্থামত হয় না, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। যদিও শ্রীহটে পরবর্তিকালে কয়েকঘর রাটীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন বটে,» 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে গ্রীহট্ বৈদিক প্রধান দেশ এবং “সাম্প্রদায়িক” ব্রাঙ্মণগণের সম্মানই শ্রীহট্রে 
সর্বোপরি প্রতিঠিত। শ্রীহক্টে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে শ্রেণী (বা গাই ইত্যাদি) ভেদ নাই। 
এখানে শ্রেণী জিজ্ঞাসা করিলে সুধু *সাম্প্রদায়িক” এই শব্ধ বলিলেই পূর্বোক্ত দশগোত্রীয় 
ব্রাঙ্মণকে রাই! থাকে। “ 

এ] 

(১৯) প্রাচীন তগ্নাবশিষ্ট রাজবাটার সঙ্দুখবন্তাঁ দীর্ঘিকার তীরে পূর্ব নামান্ুমারেই অধুনা “রাজনগর থানা" ও 
পে! আফিদাদি স্থাণিত হইয়াছে এবং বাড়,য়। পাহাড়ের প।গীবরটিলায় দুর্গের ভগ্াবখেষ দৃষ্ট হয়। 

* ছাড়. 17 01)691 তাহার 9৯/561691 ০০০8৮ 01 48580. ড০1. ]]) প্ীহট্রের বিবরণে লিখিয়া- 

ছেন ষে, থ্্রীয় একা দশ শতাব্ধীতে উক্ত ব্রাঙ্গপগণ প্রীহটে আগমন করেন। 



“জান ১৯১৯]. 

জ্বিদনারায়ণের চারি পুত্র ও তিন কন্তা ছিল, তন্মধ্যে জোষ্ঠ-কনা! খঞজা ছিলেন, সাহার 

নাম ছিল রত্বাবতী। রাজ! কাত্যায়ন-গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র রধুপতিকে শৈল 

বশীভূত করিয়া১* তাহার সহিত রত্তাবতীগ্ বিবাহ দেন। ৪ ৪ 

“বশীভূত করিয়া” বিবাহ দেন, তাহার কারণ এই যে বৎস, বাৎন্তাদি যে পচ গোর জাঙ্ছণ 
এ 'দৈশে আসিয়া ত্রিপুরাধিপতির যজ্ঞ সম্পাঁদন করেন ও রাঁজদত দান গ্রহণ করেন, তাহারা : 

প্রতিগ্রাহী বলিয়৷ অপর পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকর্তৃক অবস্তাত হইতেন। তগ্মধ্যে আবার ' 

কাত্যায়ন গোত্রীয়গণ বিশেষ তেজোগর্বসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং ধনলুবধ হইয়া! ব্ধুপতি রাজকন্তা 
বিবাহ করিলে, তিনি নিজ আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। | 

এই রঘুপতির ভ্রাতারই নাম প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি ? ধাহার নামে সমস্ত বঙ্গদেশ গৌর- 
বান্বিত, সেই রঘুনাথের আদিপুরুষই শ্রীধরাচাধ্য। এ স্থলে কাত্যায়ন গোতরীয় জীধরাচাধ্যের 
বিস্তৃত বংশাবলীর একদেশমাত্র উদ্ধুত হইল,১৪.. 

১। ীধরাচাধ্য। ( ৫৩ ত্রিপুরা মিথিলা হইতে শ্রীহটে আগমন কয়েন । ) 

বাতি ১৩ শণধয় 

শুলপাঁণি দিবাকর 
1 টা € 

রি | রর ড্র ভ্রীগ্ড 
শ্রীদর্তোপাধ্যায় | 

| তৃধরোপাধ্যায় 
রঃ ৰ 

টিক হর 

গোল নি বিভাপতি 

রাঃ যা 

গিনি টাঙাডিয 

নাঃ রে 

রামার্দ ক 94 

শ্রীনিবাস | | ্ 
] শ্রতাচাধ্য রামশঙ্কর 

্. ১৩ শশধর 
0 ২৩ ঈশান 

(১৩) “ততঃ সুবিদ্যনারায়ণনাঁম! মগ রাজ: শ্বকীয়ামেকাং কন্তাং কাত্যায়নগো ত্রীয়ায় কশ্মৈ তপস্থিনে ্ উদ্ভাতুমে 

ভূমিউড়াধ্যগ্রামং স্থিরীকৃত্য জামাতুরধ্বনত্যর্থে দত্তবান্।* ইতি বৈদিকসংবাদিনী। 
(১৪) কাত্যায়ন, পরাশর, বাৎস্য, ও ্র্ণকৌশিক .গোত্রীয় হিপ্রগণের সম্পূর্ণ বংশাবলী শত হওয়া পিয়াছে। । 

প্রথম।গত ব্যক্তি হইতে বর্তমান জীবিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কোন বংশে ৩৯ পুরুষঃ:কোথাও ৪০. পুরুষ; 

কোথাও ৪১ পুরুষ অতীত হইয়াছে। এ দিকে ত্রিপুর।- রাদষংশেও ছু ্া হইতে বর্তমান ৪] পর্যন্ত 

৩৭ পুরুষ ব্যধধান। 
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নি 
২৯রঘুপতি ২৯ রঘুনাথ শিরোমণি 

নিয়ে রঘুপতির অধস্তন বংশাবলীর একদেশমাত্র লিখিত হইল। 

২৯ রঘুপতি 

কপি 

| শ্রীরাম (১ম পুত্র) রঘুনাথ (২য় পুত্র) ' শ্রীনাথ (নর্থ পুত্র) 

জয়কৃষ্ণ তর্কবাঁগীশ রাখেশ্বর শুকদেব চক্রবর্তী 

রাধাকাস্ত তর্কালঙ্কার দ্র ত''নীপ্রসাদ 

৭ রামশরণ শিবাণন্দ গৌরীশরণ 

রাধাগোবিনদ পর রাজগোবিন্দ ্া্ভৌম 

গোলোক্চ্ ্যায়রত্ব রমিগঞ্গ সিদ্ধান্তবাগীশ তারাকিশোর স্থৃতিরত্ব 

রমেশ তারানন্দ বিস্তাবিনোদ তারেশচন্দ্র | 

অজ দার | 

উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে প্রথমাগত শ্রীধরাচার্যের কালনিরূপণ সহজ হইয়া পড়ে এবং পূর্ব 
কথিত দ্বানপত্রের সঙ্গেও তাহার অনৈক্য হয় ন। ৫ 

রুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি, ইহা পূর্বে ববিয়াছি। রঘুপতির 
পূর্বপুরুষ অনেকেই মহামান্য পণ্ডিত ছিলেন। প্রহরে প্রথমাগত প্রীধরাচাধ্য, কাত্যায়ন 
ত্রোতহুত্রের ভাষ্যকার হইতে অভিন্ন ব্যক্তি কিনা জানি না। ইহার পঞ্চদশ পর্য্যায়ে বল: 
তত্রাচধ্যের নাম দৃষ্ট হয়; তিনি (১**১ শকে ) বন্ধেখ্বর শ্তামলবর্থের সভাস্দ ছিলেন। , 
এ বংশীয়, হরিহরাচা্য ( বঘুনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ) জ্যোতিষশান্ত্রে অনাধারণ পঞ্ডিত ছিলেন। 

তাহার প্রণীত "সময় প্রদীপ” নামে এক জ্যোতিষগ্র্থ আছে, এ দেশের চতুষ্প।ঠীসমূহে তাছা' 



লন ১০১১ রঘুনাখ শিরোধণি। ".... 
গঠিত হয়। রঘুপতি ও রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ । ইনি শুদ্ধিদীপিকার, ীপিকাপ্রা” নাে 
টাক! রচনা করেন, অস্যাঁপি তাহ! এদেশে প্রচারিত আছে । | 

রুদ্রপতির তিন পুত্রের নাম লিখিত হইয়াছে । তৃতীয় পুত্র ইরা নাম লিবিত হয় 

নাই; তাহার কারণ অল্পবযসে অপুত্রকাবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তংপন্ধী হুলোদন! দেবী, ৃ  
পতির জলস্ত চিতায় ঝাপ দিয়া, সহগমন করেন। | 

কুদ্রপতির দ্বিতীয় পুত্র রথুনাথ ন্যায়/লঙ্কারের পুত্রবধূ মালতীদেবী পতির সহিত পহমৃতা হইয়া 
ছিলেন। তাহার চতুর্থ পুত্র শ্রীনাথের বংশে রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের জন্ম হয়। ইনি অতি 
বিখাত পণ্ডিত ছিলেন। ই'হাঁর মত পণ্ডিত ইদানীন্তন কালে এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন 

নাই। ইনি কোন এক প্রসিদ্ধ শ্রাদ্ধে সমবেত কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বছ 

পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন । ইনি সংস্কতভাষায় ত্রয়োদশ খান! এবং বঙ্গভাষায় 
চারিথান! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

আমরা হৃথাপ্রসঙ্গে বহুদুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচা-বিষয়ের অনুসরণ 
করা! যাউক। রঘুনাথের পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাতার নাম সীতাদেবী। ৪২৫ বৎ- 

সর পূর্বে শ্রীহট্রের অন্তর্গত পঞ্চণণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, (১৩৯৯ 

শকাবে ) পাঁচ বৎসর বয়সের পর নিজ গ্রামস্থ শিষরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অগ্যয়নের 

জন্ত তীহাকে প্রেরণ করা হয়, ছুই দিবস মধ্যে তিনি স্বরবর্ণ চিনিয়া ফেলেন। ব্যঞ্জনবর্ণ 
পরিচয়কালে, তিনি অধ্যাপককে এই প্রশ্ন করেন যে, ছুটী “ন” তিনটি “* এবং 
ছুটী “জা” কেন? যাহা হউক, অত্যন্পকাল মধ্যে তিনি দেশে ব্যাকরণাদি শানে সুপগ্ডিত হইয়! 
উঠেন। যখন তাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র, তখন তাহার জোষ্ট ভ্রাতা রঘুপতি রাজ! 
সুবিদনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। রঘুনাথের মাতা, তাহার অপর জ্ঞাতিগণ, এবং তিনি 
নিজে ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। যদিও রঘুনাথ তখন বালক মাত্র, তথাপি তিনি ইহা অতি 
অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন । বালক হইলে কি হয়, বাপক অভিমন্থ্য কৌরবদলকে বিভ্রস্ত 

করিয়াছিলেন, রাজপুতবালক বাদল তেজস্বী মুসলমানগণকে মন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন ) বালক 

আকবর মোগলসাত্াজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তেজস্বী বালক রধুনাথ লোকমুখে ভ্রাতার নিন্দা 

শরবণে তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দেশ ছাড়িয়! 88 চলিয়৷ আমিবেন, তাহাতে 

আরে বৈচিত্র কি? 

এ সমর নবহীপের বড় নাম। ব্রাহ্মণ-সমাজে নবদ্বীপ তখন নিও কলিকাত৷ অপেক্ষাও 
ধশবধ্যশালিনী। নবন্বীপে তখন ধরীহট্রদেশীয় বহতর ব্যক্তি”* বাস করিতেন। 'রঘুনাথ নবৎ 
দ্বীপের নাম জানিতেন ) নবদ্ীপে পুত্রকে বিষ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন, সীতাদেবীরও. ষে 
ইচ্ছা ছিল; কাজেই কনিষ্টপুত্রের ইচ্ছান্ুসারে তিনি তীহাকে লইয়া! নবহীপ্থে যাইবেন সঙ্গ 

৮ া্ার্্্র্টিটি 

(১৫) ্রীহটহাসী শ্রীঅৈতাচার্ধ্য, রত্বগর্ভ।চাধ্য, শ্রী বাস চারধয, ধরণের আচা্যরদ, ীজগমাথ টনি তি 
পণ্ডিত এবং আরও বহুতর ব্যক্তির নাম বৈজ্ঃবগ্রস্থাদিতে পাওয়। যায় । 



৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [১ম সংখা। 
রি কা়িলেন ৷ পূর্বে এতদেশীয় লোক “্মক্স,দাবাদে* গঞ্ান্ানার্থ গমন করিত $ সীতাদেবী 

পুত্রকে লইয়া প্রথমতঃ যাত্রীদের সহ মক্স,বাবাদে উপনীত হইলেন, তথায় তাহার উৎকট 
" রোগ হইল, এবং সঙ্গের যাত্রিগণ তাহাকে তাবনস্থায় রাখিয়। চলিয়। আদিল। ঈশ্বর কৃপায় অচি- 
রেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু সঘলশূন্য হওয়ায় বড়ই ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। যাহা 
হউক, তখন তিনি এক ব্যবসায়ীকে পিতৃ-সম্বোধন.করিয়া, তাহার সহিত নবদ্ধীপে গমন করেন। 
ব্যবসায়ী তাহাকে নবদধীপে পৌছাইয়া দিয়া অন্থা্র চলিয়া যান। রঘুনাথ-জননী বালক-পুত্র 

লইয়া! নবদ্ধীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কাহার আশ্রয়ে যাইবেন, কোথায় স্থান পাইবেন, 
তাহার নিশ্চয়ত। নাই। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বালকের বাক্যে চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়াঃ তিনি 
অন্থতপ্ত হইলেন । এই সময় ঘটনাক্রমে তথায় বান্দেব সার্বভৌম নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
সহিত তাহাদের দেখা হইল । বাসুদেব তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথ। জ্ঞাত হইয়! তহা- 
দিগকে আশ্বাস দান করেন ও আপন আশ্রয়ে লইয়া যান। মাতাপুত্রে তাহার বাড়ীতেই স্থান 
পাইলেন । | | 

এই সময়ে বাস্ুদেবের ন্ভায়ের টোল নবদ্বীপে বিধ্যাত। এই টোলে তখন ছাত্র ধরিত না। 

বাস্থদেব রঘুনাথের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাইয়া! তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাহাকে 
তাহার মাতার প্রার্থনায় নিজ টোলে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্তারশান্ত্র শিক্ষা দিতে লাঁগিলেন। 

বাস্থদেবের ছীত্রগণ ভারতবিখাত। তাহারা এক একজন শ্বগুণে দেশের গৌরবস্থল। 

শ্বৃতিতত্বকার রঘুনন্দন,জগদীশের গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাণীশ, স্যায়কুস্থুমাঞ্জলির 
টাকাকার হরিদাস ভট্টাচার্য ও শ্রীচৈতন্ মহা প্রভু বাস্থদেব সার্বভৌমের ছাত্র । 

শ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভু কখন কখন সঙ্গিগণের সঙ্গে রঙ্গ করিতেন। তাহার তাখাশার একটা 

' বিশেষত্ব এই ছিল যে, ধাহার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকিত, তাহার সহিত কখনও রঙ্গ করি- 

তেন না। একদেশীয় বলিয়! তিনি শ্রীহট্রবানীর সহিত তাহাদের কথ্য-ভাষা লইয়া ঠাট্টা করি- 
তেন। তাহার! উত্যক্ত হইয়া বলিত, ঠাকুর! তোমার পক্ষে শ্রীহট্রের ভাষা লইয়া রি 
শোভ। পায় না। 

পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। 

বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ?%* 

এইরূপে যখন শ্রীচৈতন্তদেব গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন, তখন . হায় 

সহিত কৃষণনন্দ ও মুরারি গপ্তও তথায় ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণানন্দকে কথাটি মাত্র ন। 
বলিয়া প্রতিদিন শ্রীহষ্টবাসী মুরারিগুগ্তকে উত্ত্যক্ত করিতেন। লার্কভৌমের গৃহেও তিনি 
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(সে উনের ঃপিতার জনুস্থন প্রীহটের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ, এবং মাতার জনস্থান এখানকার তরপ পর" 

গান্তগত জয়পুর আম। ভাহার মাতামহ নীল ঘর চক্রবর্তী ও পিতা জগস্লাথ পুরনদর নবনধীপে গমন করেন।' 
অয়ানবের চৈতন্তমঙ্গল ও বৃন্দাবন-দাসের চৈতগ্যভাগবতাদি গ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে। 

; শ্রীহষ্রের জয়পুর গ্রামে এখনও বছুতর বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে 
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রুনাথরে পাইলেন। রঘুনাথ অন্পবয়ন্ক গ্রীচৈতত্যকে প্রথমতঃ বড় গ্রাথ করিতেন না? কিন্ত 
একটু পরেই ভীহার এন্রম ঘুচিয়। গিয়াছিল. এবং ভিনি নি অসাধারণ প্রত্তিভায় 
স্তত্তিত হুইয়াছিলেন । 

এক দিন সার্ধমভৌম রঘুনাঁথকে একটি, রশ্ের উততয় নিতে, বলেন। রঘুনাথ দে. প্র্নের 
উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিথি মির্নে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া! এ 
প্রশ্নের 'উত্তরচিস্তা করিতে করিতে একবারে ধ্যানমগ্ন হুইয়৷ পড়েন। হ্ুধ্যদদেব যে অনেক 
দূরে চলিয়! গিয়াছেন, শাখাস্থিত পক্ষীর! য়ে তাহার অঙ্গে নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, এ মকল তিনি 
জানেন না,্উদ্ভর-চিস্তায় খন তিনি বিভোর! এমন ময় শ্রীচৈতন্তদেব তথায় উপস্থিড 
হইলেন এবং ত্বাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার গাত্রে 'কাঁরিস্িত জলের ছিটা! দিলেন। 
জলের শীতলতায় রঘুনাথের চিন্তান্নোত পরিবর্তিত হইল, [তিনি ন্ীচৈতন্তরে দেখিয়া হাসিলেন 
নিমাই ধলিলেন-- ”তপস্থীর ন্যায় বসিয়৷ অত কি ভাঁবিতেন্ছ ?” “মে কথায় তোষার কাঁজ কি? 

| তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে 1*-_রদুনাঁথ উত্তর দিলেন। স্ত্রীচৈতন্ত দেব কিন্তু প্রশ্নটি শুনিতে 

বিশেষ জেদ করাতে রঘুনাথ অগত্যা! তাহ! বলিলেন। খন জ্ীচৈতত্ শ্রবণমাত্রে তাহার । 
উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন,-_-”"এরই জন্য তোমার এত চিস্ত। ?” রঘুনাথ বিশ্মিততাবে বলি- 

লেন-__-“নিমাই ! তুমি কি দেবত1:?” ইহার পর আর একটী ঘটনায় রঘুনাথ চৈতন্তের ধগ্রাভাঁৰ 
বুঝিতে পারেন। রঘুনাথ স্ায়ের এক টিপ্লনী লিখিতে আরম্ভ করেন ? শ্রীচৈতন্যদেবও ও সমস্ত 
স্তায়ের এক টাকা লিখিতেছিলেন ; রথুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারিয়া, প্র গ্রন্থথান! তাহাক্ষে 
দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া এক দিন জান্বী সন্নিধানে 
রঘুনাথকে তাহা পাঠ করিয়! শুনাইতে আরম্ভ করেন। 

রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার কৃত গ্রন্থথানা অছিতীয় হইবে, ইহা দ্বারা তিনি খ্যাত 
হইবেন। কিন্ত নিমাইক্কত গ্রন্থে অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি ও দিঙ্ধাস্তশ্রবণে তীহার সে ভরস| চলিয়া 
গেল। চিরপ্রোধিত আশা দুর হইতে লাগিল এবং সেই ষঙ্গে তাহার ধৈর্য বিদুরিত হইল; 

: ত্তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। এতন্্টে করুণ-ৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং 
বলিলেন, “ভাই ! তুমি কাদিতেছ কেন 1” রঘুনাথ বলিলেন,_-“আমার আশ! ছিল, জগতে 

, বিখ্যাত হইব; কিন্তু আমি ছুই পৃষ্ঠ! লিখিয়া যাহা! ব্যক্ত করিতে পারি নাই, তুমি এক ছত্রে 

,. ভহা করিষ়াছ। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্পাত করিবে ন1।” এরূপ 

«উক্তি গুনিয়। নিমাই সহান্তে বলিলেন, _পইহার জন্য এত ভাবন! কেন? এই অফল শান্তর 

আবার ভাল মন্দ কি? ইছ! বলি! তিনি হ্্রীয় রচিত টীকাখাঁন! জাহবী-জলে বিসর্জন কতি- 
লন।* এইন্ধপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই মদয় হইতে নিমাই 
ায়শীস্্র অধ্যয়নও ত্যাগ করিলেন। রধুনাথের সেই গ্রশ্থই দীধিতি। 

* "সেই ক্ষণে দয়ানিধি দয়া উপজিল। নিজককৃত টাকা! গঙ্গা মাঝে ডারি দিল ।* (ঈশানদাসকৃত অধৈতপরকাশ। ) 
কিন্ত অগ্বৈতপ্রকাশে রঘুনাথের লাম নাই । সাঁ* প*স*। 

২ 
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যাহ! হউক, রথুনাঁথ প্রতিভাঁবলে বানুদেরকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্বভৌমকৃত 

টীকায় বহু দোষ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, নিজ পাঠগ্রস্থ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 
*চিস্তামণি” গ্রন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন! নবদ্ীপে তখন গ্ায়ের উপাধি-পরীক্ষা ছিল না, 

রখুনাথ নৃবদ্ধীপে পাঠ সমাপনপূর্ববক মিথিলার মহাপত্তিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ 

গমন করেন। প্রায় ১৪২১ শকাৰে রথুনাথ মিথিলায় গমন করেন । তিনি মিশ্রাবাসে উপস্থিত 

হইয়া! দেখিলেন যে, একখানি নির্জন গৃহে পণ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন। মিশ্র, রঘুনাথকে 
তখন একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রথুনাথ প্রত্যুক্তরে অসমর্থ হওয়ায় নিগৃহীত ও লজ্জিত হইয়া 

বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাসায় আসিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রশ্নটি 
একটা ফাকি বই কিছু নহে! তৎপরদিনও এইরূপ ঘটিল। রঘুনাথ ভাবিয়া আকুল 

হইলেন, কেন এরূপ খটে? কেন পক্ষধরের সাঙ্গাতে তাহার প্রতিভ। বিলুপ্ত হইয়! যায়? 
কেন তিনি পাঁমাগ্ত ফাঁকিতে নিরুত্তর হইয়! পড়েন? যাহ! হউক, তিনি কিছুই নির্ধারিত 

করিতে না পারিয়া চতুর্থদিনে মিশ্রাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, মিশ্রবর গৃহে উপস্থিত . 
নাই, কিন্তু তাহার পু'ধিখানা খোলা রহিয়াছে। এতদ্াষ্টরে তিনি ভাবিলেন যে, পক্ষধর 

অসাধারণ পণ্ডিত, যিনি সাহার প্রতিভাকে উপর্যুপরি তিন দিন আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি 
শাল্স চিন্তা ব্যতীত এক তিলও বৃথা ব্যয় করেন, সম্ভব নহে; তবে তিনি গ্রন্থ খোলা রাখিয়া 

যাইবেন কেন? বোধ হয়, খোলা স্থলে কোন বিষয়ে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, চিন্তা 

ফ্রিতে করিতে অন্ঠমনস্কভাবে তিনি তদবস্থায় পুস্তক রাথিয়৷ গিয়াছেন। 

এইরূপ তাবিয়া তিনি গ্রন্থের খোলা৷ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলেন ) কিন্তু কিছুই পাইলেন 
.না, তবে একটি শব্দ এরূপ ভাবে দেখিলেন যে, তৎপরবর্তী নকার সপ্তম্স্ত পদের উত্তর 
নিষেধার্থক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহ! হইলে অর্থ সঙ্গত হয় না। ফলতঃ 

শবটি তৃতীয়! বিতক্তির একবচনাস্ত, তাহাতে নিষেধার্থক নকার নাই। রঘুনাথ অন্য কিছু 
না পাইয়! ইহাকেই মিশ্রের সন্দেহ স্থল বলিয়া! বোধ করিয়া, এই শবগটি তৃতীয়! বিভক্তযন্ত, এতদ্- 
প্রতিপার্দক এক টীক| লিখিয়। পুস্তকের উপরে রাখিয়া দিলেন । | 

মিশ্র ইত্যবসরে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকের উপরিভাগে অভিনব টাকা দেখিতে 
পাইয়া তাহাই সঙ্গত বলিগা গ্রাহ্থ করিলেন। «এ টাকা কি তুমি লিখিয়াছ?” রঘুনাথকে . 
পক্ষধর জিজ্ঞাস! করিলে তিনি স্বীকার করিলেন। তখন পক্ষধর বলিলেন, "তোমার অভিরাঁষ . 
ব্যক্ত কর।” রঘুনাথ বলিলেন, “বাহিরে আন্মন,_-এ আপনার তপঃসিদ্ধ-গৃহ, এ"গৃহে বিচারে 

প্রবৃত্ত হইব না, এ গৃহে আমার বুদ্ধি আচ্ছাদিত হুইয়া যায়।”* পক্ষধর তথন বাহিরে গেলেন 
এবং তথায় রঘুনাথ বছুক্ষণ বিচারের পর পক্ষধরকে পরাস্ত করিলেন। পক্ষধর র্ঘুনাথের প্রতি 
অত্যন্ত সন্তষ্ঠ হইলেন এবং শিষ্যরুপে গ্রহণ করিয়া স্তায় অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। 

পক্ষধরের অধ্যাপনার এক রীতি ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীতে বলিয়া নিজ কার্য করিতেন, 
শিষ্যগণ পিছনে থাকিয়া পড়িত। কিন্তু কোন ছাত্র যদি হুক্ষতর্কে যোগ্যতা! প্রদর্শন করিয়া 
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তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তিনি সেই ছাত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়৷ ( অর্থাৎ স্টাহাকে 
সন্ুথে রাখিয়া! ) পড়াইতেন। রঘুনাথ তাহার কাছে যাওয়া অবধি তিনি আর ছাত্রের দিকে 

পৃষ্ঠ দিতে পারেন. নাই। এইরূপে রঘ্ুনাথ গৌরবে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 

নানাবদশীয় ছাত্রগণ তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা-দর্শনে বিশ্মিত হইল। মিখিলায় অবস্থানকালে 

প্রায় ১৪২৪ শকাবে নবদীপে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। | 

এই সময় পক্ষধর মিশ্র “সামান্লক্ষণা” নামে গ্রন্থ লিখিতে ছিলেন, রদুনাথ এই এস্থে 

, দোষ ধরেন। ইহাতে একদা মিশ্র রঘুনাথকে বলেন,_- 
প্বক্ষোজপানকৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি ম্ক;টং । 

সামান্থলক্ষণ৷ কম্মাদ কম্মাদবলুপ্যতে ॥” 

পক্ষধরের কথা শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন,-_ 

“যোহন্ধং করোত্যক্ষিমস্তং ষশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 

তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥” ৃ 

উভয়ে এই সুত্রে এইরূপভাবে বিচার উপস্থিত হইল, মিশ্র সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন, 
এবং তাহার শিক্ষা! সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়৷ বিদায় দিলেন। পশুত-শিরোমণি বলিয়া 
রঘুনাথ “শিরোমণি” উপাধি লাভ করিলেন। 

রঘুনাথ বলগদেশে অপ্রাপ্ত সমুদ্রয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়! দেশে গ্রত্যাগমন করিতে উদ হইলে 
মিশ্র বলিলেন, “এ দেশ হইতে পুস্তক লইয়া! যাইবার রীতি নাই” | 

রঘুনাথ বলিলেন - “আমার নাম রঘুনাথ, বাচিয়া থাকিলে আর বঙ্গদেশীয়কে মিথিলায় 
তায় পড়িতে আসিতে হইবে না” ইহার কারণ, রঘুনাথের অনেক গ্রস্থই কস্থ হইয়াছিল। 
এই উপায়ে বাসুদেব সার্কতৌমও বন্গদেশে ন্ায় লইয়া যাঁন। রঘুনাঁথের দ্বা দে অভাব 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। 

অতঃপর রদুনাথ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন এবং হরিঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির অর্থ 
সাহায্যে প্রায় ১৪২৫ শকাৰে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। দেখিতে দেখিতে র্ঘুনাথের টোল 

ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠে। এই সময়ই তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দীধিতি-গুচাঁরিত হয়। দীধিতি, 

রে 

রর চিন্তামণি অবলম্বনে লিখিত হইলেও, প্ররুতপক্ষে ইহা নূতন গ্রন্থ, বিচার উদ্ভাবনাদি সমস্তই 
নুতন। দী্লিতিপ্রচারের পরই নবদ্বীপ স্তায়ালোচনার  শ্রেষঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। 

 তৎপুর্ব্বে নবন্ধীপে উপাধি-দানের প্রথা ছিল না, মিথিলাবিজরী শিরোমণিই নবন্ীপে উপাধি- 
দানের বাবস্থা করেন। এই সময় বাস্থদেব সার্বভৌম, উড়িষ্যার রাজা. প্রতাপরুদ্রের বৃত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া উড়িষ্যাদেশে গমন করেন । কিন্তু রঘুনাথের আবির্ভাবে ইহাতে নবন্ধীপের কিছু 
মাঞ্্র ক্ষতি হয় নাই। 

দীধিতি ব্যতীত তিনি উদয়নাচা্যের *গুণকিরণাবর্দী*র র ও ধ্ভাচাধ্যকত পলীল- 
বতী”্র টাক! রচনা! করেন। তত্তিন্ন তত্রুত প্প্রামাণ্যবাঁদ” “নানার্ঘবাদ” “কষণভন্ুর- 
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বাদ" "আধ্যাতবাদ* *পদার্থধঙ্ডন” “আত্মত্ত্ববিবেক” প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সর্বত্রই 
গ্রষ্টারিত আছে । 

রদুনাথের একটি চক্ষু ছিল বলিয়া কেহ কেহ তীহাকে কাপাশিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করেন। 

রধুনাথের' উপাধি শিরোমণি । সুধু শুই শিরোমণি ধলিলেই পঞ্ডিতসমাজ রঘুনাথ শিরোমগিকে 
বুঝিয়া থাকেন । প্ভাষাঁপরিচ্ছেদ” পসিদ্ধা্তসুক্তাবলী” প্রভৃতি প্রণেতা! বিশ্বনাথত্যায়্পঞ্চানন 
ঠটায়সৃত্রবৃত্তির সমান্তিতে “্রীমচ্ছিরোষণিবর” বলিয়! ইহারই কাছে কৃতজ্ঞত| স্বীকার ৰৃরিয়- 

ছেন এবং গদাধর-তষ্টাচাধ্য অনুমানখপগ্ডদীধিতির টীকা প্রারভে_ 
“অভিবন্্য মুছঃ লমাদরাৎ, পন্দপন্কজযুগং পুরছিষঃ। 

বিবুণোতি গদাধক্পঃ স্থধীরতিহ্র্ধোধগিরঃ শিরোমণেঃ ॥৮ 

ইত্যাদি শ্লোকে রঘুনাথের কাছে কৃতজ্ঞত| ও গ্রস্থপরিচয় দিয়! গিয়াছেন। "আত্মতত্ববিষেক'” 
দ্বীণিতিতে তিনি স্বয়ং সগর্বে আপনাকে “তার্কিকশিক্গোমণি” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 

“নির্ণীয় সারং শান্জাণাং ভার্কিকাণাং শিরোমণিঃ। 

আত্মতত্ববিবেকস্ত ভাবযুক্তীবয়ত্যসৌ ॥৮, 

রঘুনাথের কবিত্বপ্রতিভাও ছিল, কিন্তু ভিনি স্তায়ের চচ্চায় ব্রতী থাকায় কবিতা-রচনার 

অবসর পান নাই, এইজন্যই “নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিস্বাপহারিণে” ইত্যাদি প্লোকে প্রামাণা- 
ৰাদকে নমস্কার করিয়াছেন । 

শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ আদি বহুতর গ্রস্থ-প্রণেতা দীধিতির রাজা গবাধর, শব-শক্কি 
প্রীকাশিক ও তর্কার্ণবপ্রণেতাঁ জগদীশ এবং কাঁরকচক্র প্রভৃতি প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ 

প্রভৃতি পণ্ডিতমগ্ডলী এই শিরোমপির দীধিতির 'টীক৷ লিখিয়! কীর্তিমান্ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 
দার্শনিক প্ডিতবর্গও এই শিরোমণির থে গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগদ্িখ্যাত 
শিরোমণি শ্রীহট্রে জন্মগ্রহণ করিয়। বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । 

শ্রীহটে যে সকল মহাপগ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, সাহারা কেবল শ্রীহট্রের নে,_-সমস্ত ' 
বজদেশের গৌরবশ্বরূপ হইয়াছেন। এইজন্ত পণ্ডিতসমাজে এখনও এই প্রবাদবাক্ শ্রভ 

হওয়া যায়, 

“সর্বন্ত্ ব্রিবিধা লোক উত্তমাধমমধ্যমাঃ। 

চট্টলে চোতমে! নান্তি শ্রীহটে নাস্তি মধ্যম£ ॥” , 
শিরোমখি প্রায় ১৪৬৩ শকাবঝে পরলোক গমন ফরেন ॥ ০ 

শ্রীতচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 
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কাণভই শিরোমণি 
পুণ্যতূমি নবদ্বীপ একটি প্রকৃত রত্বাকর। এই আকর হইতে ধে কত শত রত্ধের উত্তব 

হইয়াছে, তাহার ইয়তা নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এই সকল রবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্দবল। 
মিথিলা ও নবদ্বীপ-নিবাসী কয়েকটা পণ্ডিতের মুখে তাঁহার জীবনের যে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনার 
কথা শুনিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল। 

খষীয় পঞ্চদশ শতাঁবীর শেষভাগেই রঘুনাথ নবদ্বীপে অন্মগ্রহণ কয়েন। তিন চারি বৎসর 
বরসে ভাহার পিভু-বিয়োগ হয়। তাহার পিতা অতি দরিত্র ছিলেন। দরিদ্র পিতার মৃত্যু 
হইলে দরিদ্রা জননীকে শিশু-সন্তানের লালন পালন জন্ত যে কিরূপ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাঁয়। রথুনাথেপ্ন মাতা! ভিক্ষাধৃত্তি অবলম্বন করিয়া! বহুরেশে 
রঘুনাথের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাস্থদেব সার্কবভৌমই নবন্বীপে শ্রেষ্ঠ 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বহুসংখ্যক ছাত্র বনু-দরবর্তী স্থান হইতে আসিফ ষ্টাহার 
চতুষ্পাঠীতে স্তায়শান্্র অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের মাত! কয়েকটা ছাত্রের গৃহকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়৷ অতিকষ্টে আপনার ও পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথের একটা চক্ষুঃ মা থাকায় লোকে তীহাকে “কাণাভট্রগ বলিয়া ডাকিত। এই 
পকাণাভট্ট”ই যে কত শত জ্ঞানান্ধ লোকের চক্ষুঃ ফুটাইয়৷ দিয়াছেন ও অগ্যাবধি দিতেছেন, 
তাহার সীমা নাই। মহাপুরুষের বাল্যকালেই মহাপুরুষত্বের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। মহাপুরুষ রঘুনাথের সম্বদ্ধেও মহাপুরুত্ব-হ্ুচক ভিনটা জনশ্রতি আছে £-_ 

প্রথমতঃ। রঘুনাথের মাত! একদিন তাহাকে টোল হইতে আগুন আনিতে বলেন। বঘুনাথ 
আগুনের জন্য একটা ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করায় ছাত্রটা এক হাতা আগুন লইয়া! গাহার 
সন্মুথে ধরিল। বালক রখুনাথ উপায়াস্তর ন! দেখিয়া এক অঞ্জলি বালুকা লইয়! অগ্নি পইবার 
জন প্রস্তত হইলেন। বাসুদেব সার্বভৌম সেই সমগ্প সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বালকের প্রত্যুৎপর-মতিত্ব দেখিয়! অবাক্ হইয়া! গেলেন । সেই দিনই তিনি রঘুনাথের মাতাকে 
ভাকাইয়! আনিয়া! কহিলেন, প্ত্যেমার ছেলেটা খধড়ই বুদ্ধিমান্।.. কালক্রমে ছেলেটা একটা 
রত্ব হইবে । অস্ত হইতে আমি ইহার পড়াশুনার ভার লইলাম।* বাশ্দেবের কপার কথা 
শুনিয়৷ রঘুনাথের মাতা আহ্লাদ-সহকারে তাহার হস্তে রঘুলাথের বিভাশিক্ষার ভারাপণ 
করিয়৷ নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

দিতীয়তঃ। রঘুনাথের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বানুধেৰ হার হাতে খড়ি দিলেম। বখুমাথ 
“ক খ' পড়িতে লাগিধেন। “ক খ' পড়িতে পড়িতে হ্বতঃই ভাঁহার মনে হইল যে, অগ্রে "ক+ ন। 
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পড়িয়া “* পড়িলেই বা কি দোঁধ হয়? বালক রঘুনাথ স্বয়ং এই সন্দেহের কিছুমাত্র মীমাংসা 
করিতে না পারিয়! বাস্থদেবকে ইহার মীমাংসা! করিতে বলেন । বাস্থুদেব শিষ্যের ছুরস্ত জল প্রশ্ন 
শুনিয়া মহাবিপদ্দে পড়িলেন। কোনও ছাত্রই তাহাকে পূর্ব এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করে নাই। 
সংস্কত বর্ণমাল। ক, তালু, র্ধা, দত্ত ও ওষের সাহায্যে উচ্চারিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণান্দীতে 

আবদ্ধ। বাসুদেব রদুনাথকে কোনরূপে ইহা বুঝাইয় দিয়া! এ ঘোর বিপর্ হইতে স্বয়ং 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন । 

. তৃতীরতঃ। রঘুনাথ বাঞ্ুদেবকে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন ন!। ব্যঞ্জন-বর্ণে দুইটা “্জ* দুইটা 
পন, ছুইটী *ব* ও তিনূটী “স” থাকিবার কারণ কি, তাহা তিনি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বাস্থদেব পুনর্ধবার বিপদে পড়িলেন। তিনি রঘুনাথের প্রশ্ন-কৌশল দেখিয়। মনে 
করিতে লাগিলেন, এ সামান্ত বালক নহে। এরক্সপ প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইয়া৷ দেওয়! 
বড় সহজ কথা নয়। বাসুদেব কোনরূপে ইহা! রঘুনাথকে বুঝাইয়! দিয় তাহাকে . তুষ্ট 

করিয়াছিলেন । একমাত্র বর্ণমাল! শিখাইতে গিয়াই বাস্থদেব রঘুনাথকে ব্যাকরণের অনেক 
বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ 'মতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও স্মৃতি 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়! বানুদেবের নিকট স্তার়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 

বান্ছদেব যেরূপ যত্ব-সহকারে রঘুনাথের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথৎও ততোধিক 

যত্ব-সহকারে ন্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাস্দেব দিবাভাগে রঘুনাথকে যে সকল পাঠ 
দিতেন, রঘুনাথ রাত্রিকালে তাহ! তন্ন তর করিয়া বুঝিয়া লইতেন, এবং বাস্থদেবের ব্যাখ্যায় কোন- 
রূপ ক্রি থাকিলে. রদুনাথ প্রাতঃকালেই তাহা বাস্থদেবকে' জানাইতেন। ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ স্বীয় 
অখগুনীয় যুক্তিপ্রভাবে বাস্থদেবের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং বাস্থদেবের বিদ্যাবুদ্ধিরও 

প্রভাব কত দূর, তাহাও তিনি সম্যগ রূপে অনুভব করিলেন। বাস্থদেব “সার্ক্ভৌম-নিরুক্তি*” 
নামক একথানি টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি রঘুনাথ এই গ্রন্থের নান! 
দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। নৈয়ায়িক-রাঁজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারেন নাই। রঘুনাথ তাহার ক্কৃত “চিন্তামণি”” গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিয়া 
ও তাহু, একত্র লিপিবদ্ধ করিয়! শ্বীর় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই সমস্ত 
অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নবদ্ধীপে মহা হুলস্থুল পড়িয়া! গেল ! 
এই সময়ে নবন্বীপে মহাত্ম। শ্রীচৈতত্য-দেবের প্রাছুর্ভাব। চৈতন্তদেব রঘুনাথের দমপাঁঠী, 
ছিলেন বলিয়া উভয্নেরই মধ্যে পরম পৌহার্দ ছিল। রুনাথের যখনই যে কিছু সন্দেহ হইত, 
তখনই তিনি তাহ! চৈতন্যদেবকে জ্ঞাপন করিলেই তাহার যুক্তি -সঙ্গত মীমাংসা পাইতেন। এক 
দিন রদুনাথ কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্ত নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোনও প্রান্তরে 
এক যজ্ত-ডঙ্থুর-বৃক্ষতলে একাগ্রচিত্তে গভীর চিন্তায় নিমগ্র ছিলেন। চিন্তাশীলতাই রঘুনাথেন্ন 
সবিশেষ গুণ ছিল। তিনি দিবানিশি সেই স্থানে থাকিয়৷ এরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, পক্ষিগণ 
তাহার গাত্রে মলত্যাগ করিলেও তাহার চিন্তাভঙ্গ হয় নাই । পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব 
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গান করিয়! সেই স্থান দিয়! যাইতে ছিলেন। তিনি রঘুনাথকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়! বন্ধ- 
ভাবে পরিহাস করিয়! তীহার মন্তকে এক গণ্য জল দিয়! কহিলেন *বৃক্ষতলে বমিয়! মাথামুণ্ড 
কি ভাবিতেছ?* চৈতন্তদেবের কথা গুনিয়। রথুনাথের চিন্তাভঙ্গ ও সংজ্ঞালাত হইল । রছুনাথ 
কহিলেন, “আমি যাহা চিন্তা করিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে ?” তখন চৈতন্যদেব কহিলেন, 

“ভাই'! তুমি যাহা ভাবিতেছিলে, তাহা! আমাকে এখনই একবার বল। তখন রঘুনাথ তাহাকে 

নিজ চিদ্তিত বিষয়ের কথা বলিলে চৈতত্তদেবও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া তাহাকে সন্ত 
করিলেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের নিকট হইতে সহুত্তর পাইয়া কহিলেন, “ভাই! মি সামান 
মনুষ্য নও ! তুমি বাস্তবিকই একটা মহাপুরুষ।” ,. 

রঘুনাথ ও চৈতন্যদ্দেৰ উভয়েই প্রথমতঃ এক পথের পথিক ০ কিন্তু পরিশেষে নিজ 

নিজ গ্ররুতি-বশতঃ বিভিন্ন পথের পথিক হইতে বাধা হইয়াছিলেন ! উভয়েই. সমান বুদ্ধিমান 
ছিলেন, কিন্তু চৈতন্দেবের মত রঘুনাথের ধন্-রস-পিপাস! বলবতী ছিল না। স্তায়শান্ত্রে উভয়েই 
এক মৃত অবলন্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাস্থুদেবের সহিত তাহাদের মতের যথেষ্ট অনৈক্য হইত । 
বাস্থদেব সরল-মনে এ সকল মত গ্রহণ করিতেন না। এজন্ত রঘুনাথ সর্ধদাই অত্যন্ত মনংক্্ 
থাকিতেন। বাস্থদেব রঘুনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস করিলে রঘুনাথ কহিলেন, “গুরুদেব | 
আপনি আমার যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইছাই আমার মনস্তাপের বিষয়। ইচ্ছা করিতেছি, 
মিথিলায় পক্ষধর গিশ্রের নিকট গিয়! আমার মত গুলি একবার তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া! আসিব ।” 
বান্থদেব তাহাকে মিথিলা যাইতে অনুমতি প্রদান, করিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। রঘুনাথের মিথিলা-গমন করিবার আর একটী কারণ ছিল। তৎকালে 
নবদ্ধীপে উপাধি-দানের ক্ষমতা ছিল না। যদি কেহ কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও 
সর্ব-বাদ-সন্মত ও গ্রাহথ হইত না। রঘুনাথ মনে করিয়াছিলেন, পক্ষধরের নিকট ন্যায়শাস্্ে 
কৃতবিদ্য হইয়! ও মৈথিলগণকে পরাজিত করিয়া নরদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিতে না পারিলে উপাধি- 
দান গ্রাহ্থ হইবে না। ইহ! ভাবিগ্াই তিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। নিনিদািনাহা 
নিকট হইতেই *শিরোমণি* উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নৈয়ায়িক- .কুল-পতি পর মিশ্র 
, মিথিলার আসনে বসিয়া স্তায়শান্ত্রর অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তৎকালে মিথিলা ব্যতীত 
' ভারতবর্ষের অন্য -কোনও স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার উপায় না থাকায় পক্ষধরের চতু- 
শ্পাঠীতেই ভীরতের চতু্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইত। নাথ 
তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত প্রবৃত্ত হইলেন । .. 

_ পক্ষধরের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোনও আগন্তক ছাত্র আসিয়া হার. সহিত প্রথমতঃ 
কৌনও কথা কহিতে পারিবে না। আগ্রে চতুষ্পাঠীর্ ছাত্রগণকে তর্কে পন্মাজিত করিতে 

 পারিলে তবে তাহার সহিত কথা হইত। রথুনাথ ছাবগণকে স্তায়শাস্ত্রের কয়েকটী জটিল 
পর্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। .পক্ষধরের 'আর একটী নিষ্বঘ ছিল 



১৬ _. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [১ নংখা! 
ষে,তিনি কোনও আগন্তক ছাত্রের বিশেষ বিদ্াবুদধির পরিচয় না পাঁইলে তাহার দিকে মুখ 
ফিরাইয়া, কথা কহিতেন নাঁ। রঘুনাথের উক্ত তর্কে বিমোহিত. হইব পক্ষধর তাহার দিকে 
মুখ ফিরাইয়া জিহতীঁসা করিলেন $-. 

(১) .. 
“আখগুলঃ সহত্রাঙ্গে! হিরপাক্ষজিজোঁচনঃ | 
অন্তে ছ্বিলোচনাঃ সর্তক কো ভবানেকলোচনঃ ॥” 

ইন্সের সহ চু জাম ত্রিভুবন, শিবের তিনটী চক্ষু জানে সর্ধ্ধ জন ॥ 

অপরের দুটা চক্ষুঃ তাও জানি আদি, এক চক্ষুঃ দেখি তব,--কে ছে বাপু তুমি? 

রথুনাথ পক্ষধরের এই ব্যঙ্গোক্কি শুনিয়া! সগর্কে কহিলেন $__ 
(২). 

“্প্ললদ্বীপকুশবীপনবৃদ্ধীপনিৰাসিনঃ। 
. তর্কসিদ্ধাস্তসি্ধাস্তশিরোমণিমনীধিণঃ ॥* 

নলম্বীপে কুশদ্বীপে নবন্বীপে আর, তর্কসিদ্ধাস্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি সার! 

নলদবীপ-নিবাসী “তর্কসিদ্ধান্ত” ও কুশদ্বীপ-নিবাসী “সিদ্ধান্ত” এই ছুই জন কে, তাহা 

জানিতে পারা যায় না। লোকটা দেখিয়৷ অন্থমিত হয়, ইহারা ছুই জনেই ৪ ্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিবার জন্য রঘুনাথের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন। 

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র “সামান্ট-লক্ষণা” নামক একখানি ন্যায়-গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ এই পুস্তক সম্বন্ধে কথ! কহিবার পর রঘুনাথ ইহার দোষ ৰাহির.করিতে লাগিলেন । 
রঘুনাথ “সামান্ত-লক্ষণা” স্বীকার রুরিলেন না । তখন. পক্ষধর 'ক্রোধান্ব হইয়া রঘুনাথকে 
কহিলেন £__ 

(৩) 

প্বক্ষো্পানন্কৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্। 

সামান্যলক্ষপা কষ্মাদ কল্মাদবলুপ্যতে ॥* 

সংশয় রহিলে মনে শৃ় অনিবার, সামান্ত-লক্ষণ! কিসে কর এ ? 

রঘুনাথের একটা চস্কুঃ ছিল না। এরজন্য পক্ষধর তাঁহাকে “কাণা” বলিয়! ব্যঙ্গ করাতে 
রঘুনাথের অত্যন্ত মনঃপীড়! হইল । তখন রধুনাথ আক্ষেপ-সহকারে কহিলেন. ». | 

(৪) টি ূ 

“যেহিদ্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥” 

অন্ধ জনে চঞ্ুষ্মান্ ফরেন যে জন, শিশুর করেন জ্ঞান-চক্ষু-উদ্ীলন, 

সিনিই যথার্থ অধ্যাপক ভূমগ্ডলে,। .  অধ্যাপক-নাম-ধারী অপর দকলে ! 
কৃথা-প্রসঙ্গে বঘুনাখ “চিন্তামণি”-গ্রস্থের কয়েকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। পক্ষধর 
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সঞ্লপ্রশ্নের ঘখাযথ উত্তর দিতে ন। পারায় রঘুনাথ সঠ না হইয়! পুনঃগুনঃ তাহাকে উদ্ত 

ফ্রিতে লাগিলেন। তখন পক্ষধর নানা বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া রঘুনাথকে পরাস্ত করিবার 

চেষ্টাঞ্গ কৃত-দংকল্প হইলেন 1 রধুনাখ সহজে পরাস্ত হইধার ছাত্র ছিলেন না । হার যুক্তিযুক্ত 
তর্কে পরাজিত হইয়া! ও উপায়াত্তর না দেরি! পক্ধর ভাহারই মৃত্যই সমর্থন করিলেন । ক্ছি 
ফিনের মধোই িবিলার পর্বত রখুনাথের নাম প্রসারিত হইল ।. তা 

যদিও পক্ষধর লময়ে নময়ে রখুনাথের তর্কে পরাস্ত, অপ্রতিভ ও ক্রধান হই! 
উঠিতেন, তথাপি তিনি ভাহাকে অত্যন্ত ভাল বাগিতেন। একদিন চহুষ্পাঠিতে কয়েকটা 

'মৈথিল অধ্যাপক গু বহুদংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে “পক্ষধর রথুনাথকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন, পাক-শান্্র ভিন্ন অন্ত কোনও শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?” ইছ। 
গুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন ২-- | 

এ 8 (8) 
পকাব্যেঘপি কোমলধিয়ে। বয়মেব শান্তে 
উর্কেহপি কর্কশধিয়ো বয়মেৰ নান্তে। 

তন্ত্রেংপি যস্ত্রিতধিয়ে! বয়মেব লান্তে 

'কষ্েইপি নংষতধিয়ো! বয়মেব নান্তে ॥” 

ক্কাব্যেও আমার সদা স্থকোমল মতি, তর্কেও আমার বুদ্ধি স্থুকর্কশ অতি। 

তন্তেও যন্তরিত্ত সদা মনটা আমীর, কৃষ্ণ সংধত-চিত্ত আষি অনিবার ! 

এই শ্লোকটা গুনিয়৷ পক্ষধর কহিলেন, প্তুমি নৈয়ায়িক হয়া কিরূপে কবিতা রচনা 

সারিতে শিখিলে ?” তখন ন-রুনাথ কহিলেন $.- 

| (৬) 
পকবিত্বং কিয়দৌরত্যং চিন্তামণিষনীধিণঃ । 
নিপীতকালকুটন্ত হরস্তেবাহহিখেলনম্ ॥* 

শচিন্তামণি”-গ্রন্থে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ, কবিত্ব তাহার কাছে অতি কুছ ধন! 
ঢক্ ঢক্ ক'রে বিষ খান্ যেই হর, সাপ খেলাইতে তীর কু লাগে ডর? 

পক্ষধরু কহিলেন, “যে বৈয়াকরণ-গণ খ ফ ছ ঠ লইন্া এবং নৈয়ায়িক-গণ ঘট পট জইয়াছ 
সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাহাদিগেরঞ্ঘদর় কছাপি কাঘ্যরসে লি হইতে পারে না।” তদুসে 
৩০ কছিলেন £_.. | 

ৃ (৭) 

পঠন্ত কতিচিধঠাৎ খ ফ ছ ঠেস বরা 

০০৪৪০ 
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| বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদমন্দমাধবীঝরী- | 

ধুরীশপ্রীতিভিতর্শিতিভিঃ প্রমোদামহে ॥” 

_পঠুক্ কুটিল বৈয়াকরণ সকল খ ফ ছ ঠ এইরূপ বর্ণ অবিরল! 
পঠুক্ বা বাক্য-পটু নৈম্থায়িক-গণ ঘট পট কটুকটে শব সর্বক্ষণ | 

বকুল-মপ্ররী-মধু-সুরা-গ্রশ্রবণ : প্ লইয়াই মোরা মত অনুক্ষণ! 

পক্ষধর কহিলেন, প্ধাহারা সর্ধরাই পরম কর্কশ টায় শাস্ত্র জালোচনায় মস্তি বিলোড়ন 
করেন, তাহারা ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও 'অনঙ্কা শান্তে স্পণ্ডিত হইলেও কিছুতেই স্থকোমল কবিতা 

রচনা করিতে পারেন ন/”। তখন রঘুনাথ কহিলেন £__ 

(৮) 

“সাহিত্যে স্ুকুমারবস্তনি দৃষন্নায় গ্রহগ্রস্থিলে 
তর্কে ঝ| ভূশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী । 
শয্যা বাস্ত মৃদৃততরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃত। 
ভূমির! হৃদয়ং গতো যদি পতিস্তল্যা, রতির্োধিতাম্ ॥” 

যদি কিছু স্থুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই বধিব তাহারে! 
্রস্তরের মত-যদ্দি শক্ত কিছু রয়, যর বা কর্কশ কিছু রহে অতিশয়, | 
ায়শান্্ সেই বস্ত,_ছয়ে অনিবার খেলিবে সমান খেলা ভারতী আমার ॥ 
মুহ-আস্তরণ শষ্য হউক কোমল, হউক কর্কশ তৃণার্ত ভূমিতল, 
যেখানে হউক,__পতি হৃদয়ে উঠিলে রমণীর রতিন্খ তুল্য তুমগুলে ! 

(৯) 

*যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবর্তী ভারতী 
তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদগারেহপি কিং হীয়তে । 
যৈঃ কাস্তাকুচমগ্ডলে কররুহাঃ সানন্মমারোপিতা- 

ন্তৈঃ কিং মত্তবরীন্দ্রকুস্তশিখরে ক্ষোধায় দেয়াঃ শরাঃ ॥৮ 

টি কাব্য-কলা-কেলি-স্ুকৌশল লইয়াই ব্যস্ত ধারা রন্ অবিরল, 
পরম কর্কশ তর্কশান্ের চ্চায় কিবা ক্ষতি তাহাদের হয় এ ধরায় ? 
ধাঁহারাই রমণর বক্ষোজ-মগুলে নখ বসাইয়! দেন মহা কুতুহলে, 
কহারাই মত্ত-করি-কুন্তের উপরে নিক্ষেপ করেন শর মহ! ক্রোধভরে ॥ 
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(১৯). ও 

"তর্কে কর্কশবক্রবাক্যগহনে এ নিষ্, রা তারতী ূ 
স কাব্যে মৃছুলোক্িসারন্থুরতৌ ভাঁদেব মে কোমলা। ॥ 

যা তীক্ষা রিয়ক্রযুক্তযুবতীষৎকর্তনে কর্তরী 
প্রেয়োলালিতযৌবতে ন মহলা & কিং প্র্নাবলী ॥” 

তর্ক-শাস্্র নে আহি উন ঘখ্.. বি কর্কশ বর আমার বচন। | 
কাব্য-ীস্তে থাকি আমি বে কুতুইনী, : অতি মিষ্ট স্থকোষল মোর বাক্য গুলি। 
বিরহিণী যুবতীর হৃদয়-কর্তনে যে. পুষ্প কর্তরী সম বৌধ.হয় মনে, 
সে পুষ্প সে যুবতীর পক্ষে সুকোমল,  প্রিয়তম-পার্থে যার স্থিতি অবিরল ! 

রঘুনাথ পরম নৈয়ায়িক ছিলেন। তাহার মত নৈয়ায়িকের কবিতায় বিফল শব থাকিকে 
কেন? তিনি স্বীয় কবিতায় যে সকল শব্ধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাদের এক একটীতে 
বিশেষ সার্থকতা থাকিতে লাগিল। সুতরাং কবিতা বলিতে অবশ্যই তাহার একটু বিলম্ব হওয়ায় 
পক্ষধর কহিলেন, ”এ সংসারে দ্রুত কবিই প্রশংসনীয় । কবিতা রচনা! করিতে যদি বিলম্বুই 
হয়, তবে আর কবির কবিত্ব-শক্তি কি?” পক্ষধরের এই কথা শুনিয়! রদুনাথ কহিলেন ৮-_ 

| 6১১) | 

শ্াধ্যানতে কবযে। যদীয়রসনারুক্ষাধ্রসঞ্চারিণী 

ধাবস্তীব সরহ্থতী দ্রুতপদন্তাসেন নিক্রামতি +:' ...: 

অন্মাকং রসপিচ্ছিলে পথি গিরাং দেবী নবীনোদয়ৎ- 

পীনোভ ,সপয়োধরেব যুবতিমর্ণস্্ধ্যমালম্বতে ॥” 

? 

ধন্ত ধন্য রঃ সব কবি এ সংসারে ধাঁদের কর্কশ-জিহ্বা-পথের উপরে 
সরস্বতী অতি কষ্টে ভ্রমণ করিয়া : বাহিরে আসেন দ্রুত পদ নিক্ষেপিয়া । 
আমাদের জিহবা-পথ রসসিক্ত অতি,-- পরম পিচ্ছিল তাই,-_তাই সরম্বতী 

* নব-পীন-তুঙ্গ-স্তনী যুবতীর মত অতি সাবধানে পদ ফেলিয়া সতত 
বাহির হয়েন শেষে হয়ে উল্লাসিনী, আমাদের সরম্বতী মন্থর-গামিনী ! 

রঘুনাথের স্তায় নৈয়ায়িকের ঠায়- -সঙ্গত, কথা শুনিয়া পক্ষধর নিরুত্তর হইয়া অধোমুখে 
রহিলেন। রঘুনাথ এই কবিতাঁটাতে আপনার প্রাণের কথা খুলিয়া ফেলিলেন। এখনও 
পক্ষধরের হস্তে রঘুনাথের নিষ্কৃতি নাই। পক্ষধর ভাবিলেন, রথুনাথ নৈয়ায়িক *হইতে পারে, 

.কিন্তু হয় ত তাহার অলঙ্কার-শান্ত্রে অধিকার নাই। ইহা ভাবিয়া পক্ষধর কহিলেন, প্ধবনি ও 
রসই কবিতার প্রাণ। ধ্বনি ও রস-শৃন্ কবিতা কবিতাই নয়।” রঘুনাথ অলঙ্কার-শাস্ত্রে 



্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [১ম লতা 

| দুপতিত ছিলেন তিনি জাঁনিতেন, কেবল ধ্বনি ও রস থাঁকিলেই কবিতা হয় না। শব শুদ্ধি, 
শব-সার্ঘকত৷ ও মাধুধাই, কবিতার প্রাপ। তখন ডিসি কৌশল-সহকারে আপনার অভিপ্রায় 
জানাইবার জন্ত কহিলেন ১ | 

(১২) 

“নাভীর মাধুরীং ধ্বনিবিদোঁ নৈব প্পৃশ্তাতমাং 
বাৎপত্তিং কুলকন্ঠকামিব রূসোঙ্বত্ব ন পশ্তস্তামী। 

কম্ত,রীধনসারসৌরভনুব্ুৎপততিমাধুর্যো- 
ধোগঃ কর্ণপিদায়নং সুক্কতিনঃ কল্তাপি সংজায়তে ॥৮ 

সাধুর্যের দিকে হায় ধ্রনিবিদযত লক্ষ্য নাহি রাখে কতু চগ্ডালীর মত ! 
ব্যুৎপত্তির প্রতি হায় রসোন্গত্ত জন কুল-বালিকার স্তায় না রাখে দর্শন! 

 কম্ত,রীর সনে হ'লে কর্পুরের. যোগ, যেরূপ সুগন্ধ গোক করে উপভোগ ; 
মাধুর্য ব্যুৎপত্তি,__ছুয়ে হইলে মিলিত সেরূপ কতই রস ছুটে অবিরত! 
এ ছুই ছুর্লত গণ ধাঁর কবিতায়, ধন্য ধন্ত সেই মহাকবি এ ধরায় ! 

ব্যাখ্যা | সাধু ও সচ্চরিত্র পুরুষগণ পাপাশঙ্কায় চণ্ডাল-রমণীকে যেরূপ কিছুতেই স্পর্শ করেন 
না, ধ্নিপ্রিয় কবিগণও সম্পূর্ণ-রূপে মাধুর্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বনি লইয়াই সেইরূপ উন্মত্ত 
থাকেন। পপ্রেমরসোৎফুল্ল পুরুষগণ কুল-বালিকাঁর দিকে যেরূপ কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না, রস" 

নত্ব কবিগণও শব শুদ্ধি ও শবা-সার্থকতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য মা রাখিয়া কেবল রস-ব্চার 
করিতেই মেরপ ব্যগ্র থাকেন। কপূর ও যুগনাভির সম্মিলন যেরূপ মনোহর, মাধুর্য শব-গুদধি 
ও শ-সার্থকতা কবিগণের পক্ষে তত্রপ সুখকর । ে কবি ন্থ্ীন্ষ কবিতায় মাধুর্ধচ শব্ধ-শুদ্ধি ও 

শব্-সার্থকতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ধন্ঠ ? শরবং তাহার কবিতার শ্রোতৃগণও পরষ ধন্য ! 

ধরনি ও রূস কবিতার অঙ্গ, কিন্তু মাধুর্য শব্খ-গুদ্ধি ও শব্ব-সার্থকতা! কবিতার প্রাণ; ইহাই . 
রঘুনাথের অতিপ্রেত বিষয়। 

পক্ষধরের বিশ্বাস ছিল যে, পরম নৈয়ায়িক বা ধৈয়াকরণ হুইলে মানুষ নি স্ুকবি 
হইতে পারেন না। পক্ষধরের এই দৃঢ় বিশ্বাস অপনোদন করিবার এবং নিজ কবিত্ব-শক্তির * 
পরিচ দিবার জন্যই রবুনাথ তাহাকে এই কয়েকটা কবিতা রচন! করিয়া গুনাইয়। ছিলেন। 
উ্ত কয়েকটা স্লোকেই রুনা এইরূপ ধ্বনি রাধিয্মাছেন যে, বাহার প্রকৃত তীকষ বুদ্ধি থাকে, 
তিনি কি দুর্গম স্ায়-শাস্ছে, কি জটিল ব্যাকরণ-শান্্রে, রা কি পরম কোমল কাব্য-শান্ত্, সফল 
শীস্তেই, তিনি লদান অধিকারী হইতে পারেন। রঘুনাথের বুদ্ধি নুহূরগম নায়-শান্ত্েও যেরূপ, 
স্ুকোমল কাব্য-াস্্েও ঠিক সেইরূপ ছিল। তিনি মনে করিলেই যে মহাকাব্য রচনা করিয়া 
যাইতে পারিতেন, তদ্যিয়ে অপুমাত্র সন্দেহ নাই। ৃ 

রবুনাথের কবিতা! শ্রুৰণ করিয়া পক্ষধর অবাক হইয়া গেলেন। নি রযুনাথকে 
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আন্তরিক ভাল বাদিতেন বটে কিন রকের'সময গরহাকে নির্যাতন করিতে কান্ত ইডেন না। 
কলেক বৎসর মাত্র মিথিলায় থাকিয়া রথুনাথ স্ভায়-শান্ে অধিতীয় হা উঠিলেন।: জআরধ্যাবর্ত . 
ও দবাক্ষিণাতা-নিবাসী ছাত্রগণ তীহার প্রতি বিষম বিষ প্রকাঁশ করিতে লাগিল। দিখিলার র্ 

গর্ব গর্ব করিয়া মবহীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব- এবং তথায় ছাত্র রাখিয়! ও তাহাদিগকে . 

্ায়-শান্তে পণ্ডিত করিয়া উপাধি-দান করিব, এই বাসনাই রঘুনাথের হৃদয়ে চিরদিন বলবতী 
ছিল। মিথিলা ভিন্ন অন্ত কোনও স্থানে -্লাক়-শান্তের পু'ধি পান্ডয়! যাইত না। পক্ষপরও 
কাহাকেও কোন পুথি দেশে, লইয়! ফাইতে, এমন কি তাহার নকলও করিয়া! লইতে দিতেন 

না। রঘুনাথ স্তায়-শান্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবনীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পক্ষধরের 
অনুমতি চাহিলেন; পক্ষধরও তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন । তখন রঘুনাথ কহিলেন,*গুরুদেব! - 
আমি নবদধীপে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব। অতএব আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ গ্ঠায়-শাস্ত্রে পু'থি দিন 
অন্ততঃ তাহার নকল করিয়া লইতে অনুমতি দিন।” ইহা শুনিয়াই পক্ষধরের শিরে বঙ্জাঘাত 

হইল। তিনি পৃথি ছাঁড়িবার বা নকল করিয়া লইতে বিরার পাত্র ছিলেন না। তিনি 

রঘুনাথের প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপ অন্বীকার করিলেন। পক্ষধরের অসম্মতি দেখিয়া রঘুনাথ 
ক্রোধান্ধ হইয়। উঠিলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন, অস্ত ক্লাত্রিকালেই পক্ষধরের প্রাণ 
নষ্ট করিব। রান্রিকাল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিশীখের সমাগম। চতুমপাঠি- 
গৃহে ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পৃথিবী নিস্তব্ধ! আকাশে শারদীয় পূর্ণচন্্র বিরাজমান | 
পক্ষধর, পত্তীর সহিত শঙন-মন্দিরে নান! প্রেমালাপে ব্যাপৃত ! এদিকে রঘুনাথ মনের আবেগে 
গুরু-হত্যা করিবার জন্য শাণিত অস্ত্র হস্তে লইয়! পক্ষধয়ের শয়ন-গৃহের ঘারদেশে দণ্ডায়মান । 

কথায় কথায় পক্ষধর-গৃহিণী কহিলেন “ঠাকুর |. এ সংসারে কোম্ বন্ধ আপনার পক্ষে পরম 
নির্দিল? আমি, বা আমার সন্তান, বা আকাশের পূর্ণচন্্র?” পক্ষধর কহিলেন প্যদদি মনে 
কিছুমাত্র অভিমান না কর,তবে আঁফ্মিবজিতে পারি” । গৃহিণীর নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া! পক্ষধর 
কহিলেন *্তুমি, বা তোমার সন্তান, বা আকাশের পূর্ণচন্্র, কিছুই আমার নিকট নির্মল নহে | 

নবদ্বীপ ভইতে রঘুনাথ-নামক যে একটী নবীন যুব! আসিয়া আমার নিকট হইতে সমগ্র স্তায়-শাস্ 
শিক্ষা করিয়া ল্য়াছে, তাহার বুদ্ধির স্তায়-ননির্মল বস্ত আমি এ জগতে আর কিছুই দেখিতে 

* পাই না।* রথুনাথ শর়ন-গৃহের দ্বারদেশেই অক্্র-হন্তে দগায়মান! তিনি গুরুদেব্র কথা 
রি শুনিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার যে বুদ্ধি স্তাহাকে বধ 
করিবার জগ্ আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে,আমার সেই বুদ্ধিই তাঁহারই চক্ষে জগতের সর্বাপেক্ষা 
নির্মল বস্ত। এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে রধুনাথের হয় ক্রমশঃই অন্ভাপাঁনলে দর হইতে : 
লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষধর গৃহের ছারোন্মোচন করিয়! বাহিরে আলিয়া! ধেখিলেন, রঘুনাথ 
ভুমিতলে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়। অত্যন্ত ক্রন্দন কঞ্জিতেছে। পক্ষধর ইহান্র কারণ জিজাঁসা 

, করিলে রঘুনাথ কহিলেন "আপনি আমাকে পুথি বা গঁথির নকলও লইতে দেন নাই। 
এজন্য ক্রোধাদ্ধ হইয়া আপনাকে ব্ধ করিবার জন্য উদ্মত-হইয়াছিলাম। ' পরে আমার প্রতি 
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আপনার অকৃত্রিম অন্থুরাগের কথা গুনিয়! মর্মাহত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি । এখন আমার 
তুষানল বা! অন্ত কোনও প্রাযশ্চিত্তের বিধান করুন।” পক্ষধর ও তীঁহার গৃহিণী ইহ! শুনিয়া 
অবাক্ হইফ়্া পড়িলেন, এবং তাহার অকপট আত্মগ্লানিই যে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত 
হইয়াছে, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ কহিলেন “গুরুদেব | 
এখন নবন্ীপ-গমন স্থগিত রাখিলাম। আমার স্তায়-শাস্ত্-অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও 
কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব।” পক্ষধর কহিলেন, “যতদিন ইচ্ছা, আমার বাটীতে 
থাকিয়া স্তায়-শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার”। . ৮. 

রঘুনাথের প্রাণ পৃথির দিকেই পড়িয়! রহিয়াছে। তিনি অনন্থমনাঃ ও অনন্তকর্্া হইয়! 
দিবানিশি পক্ষধরের এক এক খানি করিয়া সমস্ত পুঁথিই কঠস্থ করিতে লাগিলেন। পুণবিগুলি 
কঠস্থ করিয়া ও ২১ বংসর পরেই দিখিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়া রথুনাথ খুষ্টায় ষোড়শ শতাবীর 
প্রারস্তেই নবদীপে প্রত্যাগমন করেন । 

নবদ্ধীপে প্রত্যাগমন করিয়াই রঘুনাথ সর্বাগ্রে তাঁহার আশ্রয় দাতা ঝাল্যগুরু বাস্থদেক 
সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি পূর্বেই রঘুনাথের মিথিলা-জয়ের কথা 
শুনিয়াছিলেন। বান্গদেব সরল-মনে রঘুনাথকে মিথিলা-গমনের অন্ুমতি দেন নাই। এক্ষণে 
তিনি রঘুনাথকে জিজ্ঞাস! করিলেন £-- 

(১৩) 

"অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসন্নি ত্বং 

রজনিষু নিরতোহভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাম্। 

কথ কথয় ভূঙ্গ হুচ্ছভাঁবেন তাবৎ 

কিমধিকল্খমাপন্তত্র বা চান্রবেতি ॥৮ 

সারাদিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে, - সার! রাত ছিলে কুমুদদিনীর মন্দিরে: 
অহে অলি! প্রাণ খুলি বল, শুনি আমি, কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি ! 

বাস্থদেবের উক্ত কবিতাটা শুনিয়! রঘুনাথ নিষ্ন:লিখিত শ্লোকে তাহার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছিলেন-- 

(১৪) 

"তং পীযূষ দিবোহপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো 
মাধুর্্যং তব বিশ্বতোহপ্পি বিদিতং লাধবী চ মাধবীকতা । 
কিস্বেকত্বপরত্বরুত্তদমপি ব্রমে! ন চেৎ কুপ্যসি 
ঝঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিম। নান্তত্র কুত্রাপি সঃ ॥” 

হে অমৃত কিষ! তব মিষ্ট আস্বাদন, বথার্থই তুমি সদা স্বর্গের ভৃষণ ! 



সম ১৩১১] রঘুনাথ শিরোমণি 1 ২৩. 

তুমিও পরম মিষ্ট হে আঙ্গুর ফল | মিষ্টও তোমার ম্ক”_জানে তৃমণ্ডল ! 

তোমাদের কাছে আমি এক কথা বলি, কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি . 

কাস্তাধরে রহে সদা মাধুর্য যেমন, হায় রে কুত্রাপি মাহি পাইস্থ তেমন! 

ব্যাখ্যা । বাসুদেব সার্ধভৌমের পাপ্ডিত্য অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই পাস্ডিত্য অধিক ; 

ইহাই এই ্লোকের ধ্বনি। 
নি উক্ত গ্লোকটা শুনিয়া বাদে অতি আক্ষেপ-সহকারে তাঁহাকে বলয়াছিলেন:__ 

(৯) 

“্যনতা জন্মাহযবংশে বসতিরপি সদা দুরদেশে পুরাসীৎ 
'সৈষা ভৃত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়! বেশ্মমধ্যে গ্াবিশ্থা। 

আজন্সপ্রাণতুল্যান্ গুরুজনজননীপোদরান্ বন্ধুবর্গান্ 

দুরীকুত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমং তম্ ॥ 

অন্য বংশে জন্মলাভ করিয়া! যেজন বসতি করিত পূর্ব দূরে সর্বক্ষণ, 

হায় রে সেজন আজ বিনয় প্রকাশি প্বধৃ* নাম ল'য়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি, ২. 
আজন্ম যাহার প্রিক্ন প্রাণের মতন কিবা! সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন, 
দুর করি দিয় সবে নিজ গৃহ হ'তে র্াইয়৷ পতিরে ঘর করে বিধিমতে। 

গৃহস্থ-আশ্রমে দিই ধিক শত ধিক্, নারীর প্রতৃত্ব যথা! এই অধিক ! 

ব্যাখ্যা । গুরু-নিন্দক শিষ্য এবং গুরু-নিন্দক শিষ্যের গুরু উভয়কেই ধিক্ ইহাই এই 
শ্লোকেব ধ্বনি । 

নবদ্ীপে চতুষ্পাঠী ধুলিবার জন্য নাথ কৃত-সংকল্প হইলেন। কিন্ত অর্থাভাবে তাহার 
কল্প পূর্ণ হওয়। ছুঃসাধ্য হইয়। উঠিল। নবদ্ীপে পহরি ঘোষ” নামক একজন সম্পত্তিশালী গোয়ালা 

বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার জন্ত একথানি স্ুবিস্তুত গো-শালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

ইহাতে গ্রামের অনেক লোকেরই গরু খাকিত। এই গো-শালাই অস্তাপি প্হরি ঘোষের 
,গৌয়াল” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হরি ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে রথুনাথের জন্ত এই গো-শালায় 
,একটা চতুষ্পাঁঠী খুলিয়া দিলেন। রঘুনাথের বিষ্ভোপার্ন-বলে ও শিক্ষা-দান-ফলে দেখিতে 
দেখিতে নবর্ধীপ একটা প্রত সারম্বত মন্দির হইয়! উঠিল। 

রঘুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন,--"তন্ব-চিস্তামণি-দীধিতি”, প্পদ্দার্থ-খগ্ুন,* 

"আত্মতত্ববিবেক-টাকা,” প্প্রামাণ্য-বাদ,” প্নানার্থ-বাদ”, প্ষণভঙ্গুর-বাদ;* “আখ্যাত-বাদ,* 

পব্যুৎপত্তিবাদ” ও *লীলাবতী-টাকা,৮ “খণ্ডন-খগ্ড-খাস্ত-টাক1,* ৭গুণ-ক্ষিরীবলী-গ্রকাশ- 
দীধিতি”” *ন্ায়-কুনুমাঞ্জলি-টাকা১” প্্ায়-লীলাবতী-প্রকাশ-্বীধিতি,” *ায়-লীলাবতী-বিভূতি,ঠ, 
র্গ-চুত্র-বৃত্তি/” “মলিম,-বিবেক+ । “মলিয়চ-বিবেক” স্মৃতি-শাসীয গ্রন্থ । গুনিয়াছি, এই গ্র্থ- 



৯৯. সাহিত্য-পরিষৎ-পদ্জিকা। [সংখা 

খানি পূর্বস্থলী-নিবাসী পরম-পৃজ্য-পা পঞ্জিতবর মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত কৃষ্নাথ তায়প্ধণননন 
মহাশয়ের নিকটে আছে মখুরানাধ ও রামভদ্রই রদঘুনাথের সর্ধপ্রধান ছাত্র। রেহ-পছ 
কছেন, এই রাযভন্ত্ই রথুনাথের পুর। কেহ কেহ কহেন, রথুনাথ আজীবন অনু পুরুষ 
ছিলেন* €কছু তীহাকে বিবাহের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কহিতেন “পুত্র কন্ঠার 
জন্তই বিবাহের প্রয়োজন । 'বুৎপততি-বাদ” আমার পুত্র এবং “লীলাবতী' আমার কনা ।” 

রঘুনাথ আাজীবন শাস্ত্র-চর্চায় নিরত থাকিয়া খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেহ পরিত্যাগ 
করেন। : 

্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ব--উদ্ভটস্দাগর | 

উভ্ভিদ্-বিদ্যার উপক্রমণিকা 

উপক্রমণিকায় যাহা থাক! উচিত, এই প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ সন্নিবি হইয়াছ্থে। ইহার 
অতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে মুল গ্রন্থের প্রয়োজন । উদ্ভিদ্-বিস্তা বিষয়ে মূল গ্রন্থ লিখিবার 
এখন প্রয়োজন হইয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ বলবতী চেষ্টার পরিচয় পাও! ধায় 
নাই॥ যাহাতে কোনও থে।গ্যতর বাক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাই আমাদের প্রার্থনা । 

কেহু বলেন, ঘাস ও বাশ যে এক জাতীয় ? এই তব্টি সাহেবেরাই এ দেশে নৃতন আমদানী 
করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ব আমাদের দেশে কেহ জানিত না। .সাহেবের| 
আমাদিগকে অনেক নুতনতত্ব পিখাইয়াছেন, জনেক নৃতন পথ দেখাইক্গাছেন তা, 

কিন্ত সর্বত্রই যে ভীহারা আমাদের পূর্ববর্তী খধিগণের গরুস্থানীয় হইতে পারিয়াছেন, তাহা 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আজ এই উত্ভিদ্শ্বিদ্যা বিষয়ে আমর! একথা বলিতে পারি। 

বহুধুগ্ পুর্বে যখন এতদ্দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার শিক্ষ! প্রচলিত ছিল, যখন ভিষক্-পদবাচ্য হইতে 
হী হইলে উত্তিদ্-বিদ্যায়ও পারদর্শী হইতে হইত, তখন তাঁহারা জানিতেন, গুবাক , 

শিক্ষা তাল খর্জুর নল কুশ কাশ বংশ দূর্বা প্রতৃতি এক তৃণ-শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজ... 
নির্ঘণ্ট, বৈস্তকনিঘস্ট, অর্কপ্রকাশ গ্রৃতি গ্রন্থে ইহার বছল প্রমাণ দুষ্ট হইবে। « 

 চরক-ম্ংহিতা৷ একখানি ্াীন গ্রন্থ। চরক-সংহিত| পাকলে আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে 
জানিতে পারি, ইহার তিনটা স্তর আছে। প্রথম স্তরে আন্েয় পুনর্বসথর শিষা 

অুগরিবেশের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় স্তরের কর্তা খঁষি চরক। তৃতীয় শ্যরে মহাঁমতি দৃঢ়. 
বলের গ্রতিভ| সংযুক্ত হয়। দৃঢ়ব্ল পঞ্চনদ-জনপদবাসী। ইহা! ব্যতীত তাহার অন্ত কোন পরিচয় 
নাই। আমরা বর্তমান সময়ে যে চরক-সংহিত| দেখিতে পাই, তাহাতে এই ভিনটী' 

পাশ্চাত্য মত 

চ্স-নারিকা 



বিটি উদ্ভিদূ-বিদ্যার উপক্রমণিকা। ২৫ 
স্তরেরই উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাপিদত্ত এই চরক-সংহিতার টাকা করিয়া- 

ছেন এবং ইহার সারসংগ্রহ করিয়! চক্রদত্ত-নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণক্বন 
করিয়! গিয়াছেন। চক্রপাপণি পালবংশীয় নুপতি লয়পালের রাজত্বকালে বর্তমান 

ছিলেন। এই নয়পালের রাঁজত্বকাল থুষ্টের একাদশ শতাব্দী । * ইহা! হইতে আমর! বুঝিতে পারি, 
তৃতীয় স্তরের চরক-সংহিত। *** শত বৎসরের বু পর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে উদ্ভিদ্- 
বিদ্য/র প্রথম সন্ধান পাই। | 
 অগ্নিবেশ বলিতেছেন, ওষধির নাম ও রূপ গোপাল, মেষপাল, ছাগপাল এবং অন্যন্তি 

চরক সংহিত। বনব্[সিগথণের সকলেই জনে) কিন্তু কেব্ল রূপের কথা ও নামের কথ৷ জানিলে 

ও উদ্ভিদ্-বিদ্ ওষধিতত্থের মীমাংসা করা যায় না। ওষধিত্তত্থ জানিতে হইলে, তাহার নাম, 
রূপ, প্রকৃতি প্রভৃ।ত সমুদয় বিষয় জানিয়া, তবে তাহার গুণ ও ক্রিয়ানির্ণয়ে সমর্থ হইবে ।1 
আমর! চরক-সংহিতা হহতে এই অভিমত জানিতে পারি যে, একজন ভিষকৃতম হইতে 
হইলে, তাহাকে আরুর্ধবেদের উপক্রমণিকাশ্বরূপ ওষধি-বিদ্যা অর্থাৎ উদ্ভিদ-বিদ্য অধায়ন 

করিতে হইবে। 

চত্তরপাণির সময় 

শকি পুনর্ষো বিজানীয়াৎ ওষধীঃ সর্ব! ভিষক্ ॥” চরক-হুত্রস্থান ১। 

এরতিহাসিকদিগের নিকট পুরাণগুলি অগ্রাচীন বলিয়৷ হেয় হইতে পারে, কিন্তু পুরাণের 

সহিত আমাদের সবন্ধ বড় বেশী। পুরাণই আমাদের জাতীয় ইতিহান। ইহ! 
বি দ্বারা আমাদের ধর্ম) জাতীয়তা ও নৈতিকবল রক্ষিত হওয়াতেই আমরা এত 

দুর্বিষহ যন্ত্ণাভোগের পরও স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহার আদর নিত্য-তর্পণক।রা 

অগ্নিপুরাণে . আমবা করিব না, তবে করিবে কে? এই সকল পুরাণ মধো অগ্নিপুরাণ অন্যতম । 

উদ্ভিধচিকিৎদ। অগ্নিপুরাণ যতই অগ্রাচীন হউক, ৪০* চারি শত বৎসর কালের মধ্যে ইহা 

কখনই রচিত হয় নাই।$ ইছাতেও বৃক্ষাধুর্ধ্বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়। উত্ভিদ্- 

বিদ্যা জান। না থাকিলে সেই অতি প্রাচীনকালে চিকিৎসা-বিদ্ভা কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল ? 

এই “্আগ্রিপুরাণে আধুর্ক্েদ, ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বহুশান্ত্রের সংক্ষিপ্ত সন্নিবেশ 

রহিয়ছে। তৎকালে যে বিরাট উত্ভিদ্-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল, বোধ হয় তাহা দেখিয়াই 
অগ্নিপুরাণকার সংক্ষেপেই ইহার উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন । 

নে বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ, ৩১৭ পৃষ্ঠ । 

+ £ওষধীর্নাম রূপাত্যাং জানতে হাজপা৷ বনে। 

অবিপীশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্তে বনবাসিনঃ ॥ 

ন নামজ্ঞানমা্রেণ রূপমাত্রেণ ব। পুৰঃ | 

ওষদীনাং পরাশ্প্ার্তিং কশ্চিদ্ধেদিভুমঁতি ॥ . 

যোগবিশ্না মরূপজ্জন্তাসাং তন্তবিছুচ্যতে ।” 

1 “বৃক্ধাযুর্বরবদমাখ্য।স্য ধক্ষশ্চোতয়তঃ শুভঃ | 

মর্র্বেষামবিশেষেণ বৃক্ষাণাং রোগমর্দননূ ।"- _অগ্সিপুরাঁণ, ২৮২ অধ্যায়। 

পা সপ 

এ 



২৬. | | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ] [১ম সংখ্যা 

চক্রপাণি সুশ্রতের ভানুমতী-নামী টীকার এক গ্থানে বলিয়াছেন যে, উদ্ভিদের বনম্পতি 

প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল আগমপ্রসিপ্ধ। * যদি তাহার সময়ে উদ্ভি্-বিদ্ভ। ন। থাকিত, 
তাহা হইলে তিনি এরূপ ”আগম” বলিতেন না) এবং এই আগম শব্ষে উত্ভিদ্-বিদ্তা না 
বুঝাইলে, প্রাচীন সমুদায় গ্রন্থের সংজ্ঞাগুলি এক প্রকার হইত না। 

অভিধান, পুরাণ ও বৈদ্তক-গ্রস্থসমূহে উত্তিদের নান! প্রকারের জাতিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। 
উদ্ধিদের. বদি উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ে খধিগণের অভিজ্ঞতা না থাকিত, তাহা হইলে উত্ভিদ- 

নামকরণে গণের শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং নব-নামকরণে বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিতে 

বৈজ্ঞানিকত্ব দেখিতে পাইতাম ন1। | 

অমরসিংহ উদ্ভিদের জন্য একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন।1 এবং এই 
অমরসিংহ ও অধ্যায়ে উদ্ভিদের শ্রেণীভেদের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন । এই অধ্যায়টা তাহার 
বনম্পতিবর্গ শ্বকপোলকল্পিত নহে। সাবধান হইয়া! এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে উত্তিদ্-বিস্ক 
বিষয়ে বিবিধতত্ব জানিতে পার! ষায়। সে যাহ! হউক, পুর্বোল্লিখিত গ্রন্থসমূহে উদ্ভিদের যেরূপ 
শ্রেণীভেদ শ্বীকৃত, হইয়াছে, ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

জীবজগৎ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে ছুই প্রকার ।! ইহাদের মধ্যে উত্ভিদগণ স্থাবর 

না বলিয়। প্রসিদ্ধ। স্থাবর অর্থাৎ উত্তি্গণ চারিভাগে বিতক্ত-_-বনম্পতি, বানম্পত্য 

বন্য ও অবন্ধ বা বৃক্ষ, বিরুধ ও ওষধি।ণু অমরসিংহ ইহ! অপেক্ষা সুন্দর শ্রেণীভেদ দেখাইয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, *বদ্ধ্য ও অবস্ধ্াভেদে $ উদ্ভিব্গণ দ্বিবিধ,__যাহাদের পুষ্প বা ফল কখনও 

হইতে দেখা যাঁয় ন, তাহার৷ বন্ধ্য ও যাহাদের পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে, তাহার! অবস্ধ্য। 
আকৃতি ও প্রক্কৃতি অনুসারে উদ্ভিদের অন্তরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। 

বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা! ও ওষধিভে্দে উত্তিব্গণ চারি প্রকার । 8$ বৃক্ষত্রেণীস্থ উত্ভিদগণের 
ক্ষ কপ, লত। আকৃতি বিশাপ এবং ইহা! বহুশীখা প্রশাখা পত্রপল্লবপরিশোভিতা। ্ষুপ শ্রেণীস্থ 
ও ওযধি  উত্তিদ্গপের আকৃতি ক্ষুদ্র--কচিৎ ক্ষুত্র বৃক্ষাকারে, কচিৎ গুচ্ছাকারে পরিদৃষ্ট হয়। 
ইহাদের মূল ক্ষুদ্র। লতাশ্রেণীস্থ উত্ভিদগণ অধিক উর্ধে উঠিতে পারে না বা' উঠিতে 
কোন আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং কতকগুলি মাটিতেই বিস্তৃত হইতে থাকে। ওষধিগণ 
নাঁতিদীর্ঘাফুং_কফলপাকান্তে মরিয়া যায়। | 

* “এতে বনম্পতি প্রসৃতয়; সংজ্ঞা আগমপ্রসিদ্ধাঃ।” নুশ্রত--ভানুমতী প্রথমাধ্যায়। 

] + বনৌবধিবর্গ__অমরকোষ। রী 

3 “লোকে! হি ছ্বিবিধ; স্থাবরোজঙ্গমন্চ |” নুক্রত- সুত্র ১ম। 

খু “বনম্পতয়ে বৃক্ষা বীরুধ ভর্ধধর ইতি।" নুক্রুত-_শৃৎ ১। 
$% দ ++ ক স্যাদবন্ধ্য ফলে গ্রহিঃ। 

বন্ধ্যোইকলে। ইবকেদীচ * * %। ৬াণ বনৌষধি। 
$$ বনৌষধিবর্গ__৫ম, ৮ম, ৬ষ্ঠ, »ম-_-অমরকোষ। 



সন ১৩১১ ] উদ্ভিদ-বিগ্ভার উপক্রমণিকা]। ২ 

ক্ষপেনী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বনম্পতি, বানম্পত্য ও স্থাধু.* যাহাদের পুষ্প ব্যতীত 
বঙষপ্রেণীর উপ- ফল হয়)তাহারি! বনম্পতি যথা বট, অশ্ব, যক্ঞ-ডুমুর গ্রাতৃতি। বাহাদের ফুল 

্রেণী বন্পতি, হইতে ফল হয়, তাহারা বানম্পত্য যথা আত্র, নিশ্ব, কদদ্ প্রভৃতি । বাহাদের মূল 
ঘানস্পত/, স্থা? হইতে অগ্রদেশ পধ্যস্ত কোন একটামাত্র প্রকাণ্ড অর্থাৎ গুড়ি শাখা, প্রশাখ! 

কিছুই নাই, তাহারা স্থাণুশ্রেণীর অন্তর্গত। বথ! নারিকেল, তাল, গুবাক প্রতৃতি। কিন্ত 

ইহার্িগকে বৃক্ষত্রেণীর অন্তর্গত করা! তত যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশাল আকৃতি ভিন্ন ইহাদের 

বৃক্ষত্বে অধিকার কিছুই নাই। ইহা! কেবল আমার মত বলিতেছি, তাহ! নহে, প্রাচীন নির্ঘস্ট- 

সমূহে ইহাদ্দিগকে ভৃগরাজ 1 রূপে অভিহিত কর! হইয়াছে। ৃ 

ষপশ্রেনীর ক্ষুপ শ্ররেণীস্থ উদ্ভিন্গণের মধ্যে কতকগুলি গুল্াকৃতি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষাকতি, 

, উপশ্রেণী কতকগুলি ভৃণজাতীয়। যথ৷ বেড়েলা, বিন্টশী, ঘেঁটু প্রভৃতি। 

লতাশ্রেণীস্থ উদ্ধিদ্গণ ত্রিবিধ। প্রথম বীরুধ্ জাতি--এই জাতীয় লতাসমূহ বহু শাখার 

লতাশ্রেনর . বিভক্ত হইয়। থাকে। দ্বিতীয় বন্লীজাতি--ইহাদের প্রধান 'লতাটী ভিন্ন অপর 
উপশ্রেণী শাখা হইতে দেখ! যায় ন1। তৃতীয় গুল্সিনীজাতি--ইহাদের মুলদেশ হইতে 

একাধিক লতা, ইতস্ততঃ বিস্বৃত হইয়া থাকে। 

ওষধি জাতীয় উত্ভিদ্গণ ছুই শ্রেণাতে বিভক্ত। প্রথম, ধান্যশ্রেণী। $ ধান্যশবে শত্যাহিশেষকে 
ওষধিশ্রেণী  বুঝাইলেও আভিধানিকগণ কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ওষধিকে এক জাতীয় 

উপশ্রেণী  বুঝাইবার জন্য ধান্ত শব ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদায় ওষধি এক বৎসরের 
অধিক বাঁচে না. তাহার! ধান্তশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু যাহারা! ইহা অপেক্ষা দীর্ঘাযুঃ, তাহার! 

দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত-ইহাদের বিশেষ কোন নাম নাই। ইহার! কদলীজাতীয়। খান্তশ্রেণী 

ফলের প্রকার-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম- -শৃকধান্য, এ জাতীয় শস্তের একটী উপবৃত্ত, একটা বীজ-. 
বিশিষ্ট একটা মাত্র ফল হয়। সেই ফলের গায়ে একটা শৃক ( শৌঁয়। ) থাঁকে। তৃণ ণ ধাল্তশ্রেণী 

ইহার অস্তর্গত। দ্বিতীয়,_শিশ্বীধান্থ 8 ( বা শমীধান্য ) এই জাতীয় শহ্যের একটী ফলের মধ্যে 

অনেকগুলি বীজ থাকে, যেমন কড়াই, মটর, খেঁসারী প্রভৃতি । 
- উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত কতকগুলি সঙ্কর-জাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন, 

শঙ্করজাতি কতগুলি ক্ষুপ আছে, তাহারা ফল পাকিলেই মরিয়৷ যাঁয়। কতকগুলি ওষফি 

লতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। 
রা তি ৃ 

+ অমরকোধ__বনৌষধিবর্গ । প্তীলঃ। গুবাকঃ, তালী, কেতকী, থঞ্জুর, খর্জুরী, নান্িকেলঃ, হিস্তাল2 

এতে তৃণজ্রমা:*--রাজনির্ধন্ট । 

1 বৈশ্ঠবর্গ_-২১ প্লোক। 
“অস্ত ধান্তসম্ভৃতং গিরিজে যদি জাঁয়তে......ধাস্তানি কথিষ্ঠীনি বৈ।” পদ্মপুরাগ উত্তরধণ্ ৷ 

থা বৈশ্ঠবর্গে অঅরকোয--২৪ গ্লক। | 

$ বৈশ্ঠবর্গ-অমর ২৪ । 

অনাহারে 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [১ম সংখ্যা 

শ্রেণীর তালিকা উপরি-লিধিত বিষয়সমূহের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল,__ 
৯। বন্ধ্য বিভাগ,_(ক) লতাশ্রেণী, (খ) বৃক্ষশ্রেণী, (গ) ক্ষুপশ্রেণী । 

২। অবস্ধ্য বিভাগ,_-(ক) বৃক্ষ উপবিভাগ-_বনস্পতি শ্রেণী, বানম্পত্য শ্রেনী, স্থাণুশ্রেণী। 

(খ) লতা। উপবিভাগ,-_বীরুধ, শ্রেণী, বল্ীশরেণী, গুল্সিনীশ্রেণী । 

(গ) ক্ষুপ উপবিভাগ--গুল্স শ্রেণী, তৃণ শ্রেণী । 
(ঘ) ওষধি উপবিভাগ,__১ ধান্ঠ শ্রেণী_[ ক] শৃকধান্য উপশ্রেণী । 

[ খ] শিশীধান্ট উপশ্েণী। ২ কদলী শ্রেণী। 

হেমচন্দ্র তদীয় কোষগ্রন্থে উৎপত্তিভেদে উদ্ভিদের ছয় প্রকার জাতিভেদ স্বীকার 

উত্তিদেরা. করিয়| গিয়াছেন। যথা--১ কুরপ্ট প্রভৃতি অগ্রবীজ। ২ উৎপল প্রভৃতি মুলজ। 
শ্রেণীভেদ ৩ ইক্ষু প্রভৃতি পর্বযোনি। ৪ শল্লকীমুখ প্রভৃতি কন্দজ। ৫ শালিধান্ত প্রভৃতি 

বীজরুহ এবং তৃণগণ সম্মুচ্ছ নজ। * 
মূলের আকৃতি ও প্রক্কৃতি অনুসারেও উদ্ভিদের জাতিভেদ নির্ণীত হইতে পারে । কতকগুলি 

জারি উদ্ভিদের মূল গভীর-প্রোথিত কাষ্ঠাংশ-বনহুল। এই শ্রেণীস্থ মূলের বিশেষ কোন 

অনুসারে পারিভাষিক নাম নাই, কিন্তু শিফা ও কন্দজাতীয় মূল ইহা! হইতে স্বতন্্। 
শেণীতেদ যে সকল উত্তিদের মূল তত্ত সদৃশ কোন একটা প্রধান সূল অবলম্বন নহে এবং 

উদ্ভিদের বিস্তৃতির সহিত মুলেরও তন্তসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা শিফা নামে অভিহিত । 1 
কন্দ ? নামক তৃতীয় শ্রেণীস্থ মূলগুলি খুব বদ্ধিতায়তন হইয়া থাকে । ইহার বাহ্ ও অভ্যন্তর- 
ভাগ কোমল ও কাষ্ঠাংশবিহীন। উদ্ভিদ্গণের মধ্যে কতকগুলির মুল ইহার কোনও এক 

বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্নত এবং কতকগুলি সক্করজাতীয়। পদ্মমূল সঙ্করজাতীয় এই জন্য ইহ! 
এফ[কন্দ ৫ নামে অভিহিত । 

এতদ্যতীত শাখা বা স্বদ্ধ দেশ হইতে যে মুল বাহির হইয়া থাকে, তাহার নাম অবরোহ 1.8$ 

অবরোহ কতকগুলি লতা! জাতীয় উদ্তিদে এবং বট প্রভৃতি মহীরুহে এইরূপ অবরোহের 
বাহুল্য হইঙ্স! থাকে । তবে কেতকীর অবরোহ ইহা৷ অপেক্ষ! স্বতন্ধ । 

উদ্দভিদ্-বিগ্ভার শব্দতত্ব গবেষণার বিষয়। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত গিনি 

মূল-_ প্রনিষ্ঠর্থক মূল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ে “মূল” শব্ধ সিদ্ধ হয়। যন্্ায়া দ্রব্য 
$। 

জি 

% 

* “কুরপ্টাদ্যা অগ্রবীজাঃ মুলজান্ত,ৎপলাদয়। 

পর্ববযোনয় ইক্ষাদ্যাঃ কন্দজাঃ শঙ্ল কীমুখাঃ ॥ 

শাল্যাদয়ং বীজরুহাঃ সংমুচ্ছ' জাঃ তৃণ।দয়ঃ |” -হেমচন্ত্র | 
+ শিক জটে ।-*অমর-বনৌষধি। 

1 “শুরণঃ শস্তমূলং” ইতি মেদিনী। “গৃঞ্নং” রাঁজনির্ঘট্ট । “মেদ” ইতি মেদিনী । 

$ “করহাটঃ শিফ1কন্দ?। ইতি-_অমর-বানৌষধি । 

$$ «শাখা শিফাবরোহঃ স্তাৎ।” অমর--বনৌযধি। 



বর উত্তিদ-বিদ্ার উপক্রমনিকা | ২৯ 

প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই তাহার মূল। এখনও এই অর্থে মূল শব্দ অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত 
রা হইতেছে । অমরসিংহ তরীয় কোষপ্রন্থে মূল শের পর্যায়ে ব্রপ্ধ ও অজ্বি- 

বাচক সমুদায় শব উল্লেখ করিয়া গিম়াছেন। * . প্রতিষ্ঠার্থক বন্ধ ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যে ণক্ প্রত্যয়ে ব্রণ শব সত্ব হয়। অতএব ব্রশ্ন ও মূল শব্দের মৌলিক অর্থ একই 
এবং এই একার্থবোধক শব ছুইটা বৃক্ষমূল বুঝাঁইতেছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহে মুলার্ধে 
রপ্ন শের প্রয়োগ বিরল । বরং বহস্থলে অজ্যি বাঁচক শবের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

পূর্বে বলিয়াছি,ঃ মূল নানা প্রকার, তন্মধ্যে শিফা অন্যতম । শিফা শের পর্যযায় জটা ।1 
বটের ঝুরী পিফাঁজাতীয় অবরোহ। শিফাজাভীয় মূল দেখিতে. জট! রা! তন্ত-সমষ্টির 

এই জন্য উপমানবাচী শব্ধ হইতে ইহার পর্যায় পরিগৃহীত ও 

ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। বোধ হস শিফাঁই ইহার মৌলিক শব । জট! শব্দ বহুস্থলে অন্য 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে-_কিস্ত শিফা শব্দ শিফা-জাতীয় মূল ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নহি। 

কেবল চক্রপাঁণি কেশর অর্থে শিফা ! ব্যবহার করিয়াছেন দেখিতে পাই । শিফাঁধর ও শিফারুহ 
শব্দের অর্থ যথাক্রমে শাখা ও বটবৃক্ষ, খু কিন্ত জটাধর শবের অর্থ অন্ত প্রকাঁর। এই শিফা শব্দও 

আধুনিক গ্রন্থে মূল শব্দের পর্ধ্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে 1& কখন কখন দেখা যায় যে, কাল- 
ক্রমে বট ও কেতকীর শ্িফা (জটা) গুলিও মুলের কাধ্য করিয়া থাকে। বাঁজনির্ঘন্টে 
শিফাঁরুছ শব্দের অর্থ বটবুক্ষ লিখিত হইয়াছে। 

অন্য প্রকার মূলের নাম কন্দ। ব্রততী ও ওষধিজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে যাহাদের মূল স্কুল ও 
কদগ্ড কোমল তাহাদের সেই মূল কন্দ বলিয়া অভিহিত, যথা-_মূল্, শুরণ, গাজর, বাঁরাহী- 
শিফাকন্দ কন্দ গ্রভৃতি) অমরকোষে মুলবাচী কন্দ শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। কিন্ত 
পলাওুর পধ্যায়ে স্ুকন্দক 88 ও রশুন পধ্যায়ে মহাকন্দ শবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । আমরা 
কন্দ শ্ুবের এই প্রাচীন অর্থের ব্যভিচার মেদিনীকোষে দেখিতে পাই। তাহাতে সজিনা 
কটু-কন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে । 

পত্র--পত্র শব্দের পর্য্যায়ে-_নিম্ললিখিত শবগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। 
১ পত্র ৩ ছদন ৫ দল 

8 | ২ পলাশ ৪ ছদ্ঃ & পর্ণ 

_শিফ। ও জটা 

টি পারা, ক 

মী * দমুলং রঞ্পোইভিব নামকঠ' | ইতি অমর-_বনৌষধি। 

+ “শিফা জটে”--অমর । 

1 “মাতুলুঙ্গশিফ।__মাতুলুঙ্গ কেশর"_জ্বরাধিকারে চত্রদত্ত। 
গা এশিফাধরঃ শাখা” _শধাচন্ত্িক। | 

£শিফারহঃ বট বৃক্ষ£” _রাজনির্ঘন্ট । 

$ “মুলং” ইতি- জটাধর | 
$$ “মহাকন্দরদৌনকা১” ইতি-_অমর বনৌষধি। 

“পলাতুস্ত সকন্দক?" ইতি-_-অমর বনৌধধ্ি। 



'৩৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্জিকা । [ ১ম সংখ্যা 

৭ পাত্র ৯ বর্ছ ১১ পত্রক 

শষ-দ্বাবলী ৃ ৮ ছাদন ৯৭ বর্ধন 
১। পত্র শব্বের আভিধানিক অর্থ বৃক্ষপত্র ও লিখনাধার। 

২।. পলাশ--বৃক্ষপত্র, কিংশুক, বাতপোথ অর্থাৎ পলাশব্ক্ষ, যাজ্জিক, ত্রিপর্ণ, বক্রুপুষ্প, 
গৃতদ্র, ব্রহ্গবৃক্ষ, ব্রহ্জোপনেত।, কাষ্ঠক্র, শঠী, রাক্ষস, হরিহর্ণ, মগধদেশ, নির্দয় । 

ও/৪। ছদন 
| -বৃক্ষপত্র, তমালবৃক্ষ, পক্ষ, পিধান, তমালপত্র, তেজপাতা । 

€( দৃল-_বৃক্ষপত্র, উৎসেধ, খণ্ড, সন্ত্রীচ্ছদ, অপদ্রব্য, ঘন. তমালপত্র, অর্ধ । 

৬। পর্ণ--বৃক্ষপত্র, পক্ষ, তান্ুল, পলা শবৃক্ষ। 

৭। পাত্র--পক্ষপত্র) অন্তত্র, ভাজন, ভাণ্ড, কোষ, যোগ্য নাট্যানুকর্তা, আটক- পরিমাণ ॥ 

৮॥ ছাদন-_বৃক্ষপত্র, আচ্ছাদন, ছদন, অন্তর্ধান, নীলামানবৃক্ষ । 
৯। বর্থ-_ময়ূরপিচ্ছ, বৃক্ষপত্র, পরীবার। 
১০। বর্হণ-_বুক্ষপত্র। 

১১। পত্রক--পত্রাবলী, তেজপত্র, বৃক্ষপত্র ৷ 

পত্র শব্ধের আভিধানিক অর্থ লইয়! কোষকারগণের বিবিধ মৃত উদ্ধৃত হইল। উল্লিখিত 

সমুদায় শবাই পত্র শবের পর্য্যাক্বাচী। কিন্তু ইহাদের সকলগুলিই পত্রের- মৌলিক অর্থবাচী 
কিনা লন্দেহ। 

উপরে বলা হইয়াছে দল শব্দ কেবল পত্রবাচী নহে। লীলাবত্তীর মতে ইহ! অর্থবোধক । * 
কোন আভিধানিকের মতে ইহা খণ্ডবাচী। 1 এই ছুই প্রকার অর্থ থাকায় দ্বিদল শব্ধ ব্রিপর্ণ 

সপ্তপর্ণ প্রভৃতির মত যাহাদের একস্থানলগ্র ছুইটী পত্র আছে তাহাদিগকে না বুঝাইয়া_-যাহা- 
দের বীঞ্জ ছুইটী ফলক দ্বারা অর্ধার্ঘভাবে আবৃত থাকে, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। যথা-- 
থেসারী, মটর প্রভৃতি । কিন্তু বক পলাশ প্রভৃতিতে ইহার ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়। শতদলের 

দ্লশবা বীজকোষ বা পত্র কিছুই না বুধাইয়! ফুলের পাপড়ী বুঝাইয়! থাকে । ইহা দ্বার! 
বুঝিতে পারা! যায়, দলশব্দের মৌলিক অর্থ পত্র নে । . 

এইরূপ ছদঃ শব্দের মৌলিক অর্থ আচ্ছাদন এবং সেই অর্থ হইতেই পত্রার্কতি আবরক-" 
সমূহে ছদঃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়! কালক্রমে ছদ্ঃ শব পত্রপর্ধ্যায়ে স্থান পাইয়্াছে। , কতকগুলি ' 
উদ্ভিদের আচ্ছাদনপত্রের গ্যায় বৃক্ষের শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিয়! থাকে । ? ইহাতেও ছদঃ শব্দ 
পত্রপর্যযায়বাচী হইতে পারে। 

পূর্ববে পাত্র অর্থাৎ ভাগ্ডের জন্য সর্ব! পত্র বাবস্ৃত হইত। এবং প্পত্রন্ত ইদং* এই 
৭ ০০ রিনি টিটি রি ০ পাল শী ০ পপ পপ ০ পপ পল ও ৩ ও কস 

* শব কড়াজুম: | 

+ হেমচজাফোষ। 

| বংশচ্ছদ ইহার উদাহরণ । 
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অর্থে ঘ প্রত্যয় হইয়৷ পাত্র শব নিপন্ন হইত / কালক্রমে সেই পাত্র শব্দ অপরার্থ-বোধক 

হইলেও কচিৎ তাহার মৌলিক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছিল এবং তাহা দেখিয়৷ অনতি প্রাচীন কোষ- 
কার তাহাকে পত্রপর্ধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন। * অথবা কোবার্থ পাত্র শব্ধ হইতে পাত্র শব্দে পত্রের 
একটী বিশিষ্ট জাতিও বুঝিতে পারি। এইক্নপ বলিবার কারণও আছে । ছদ ও পত্র ভিন্নার্থ- 
বাচী না হইলে “ছদপত্র” শবের প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না| । ছদপত্র অর্থে তৃর্জবৃক্ষ । 1 
এইরূপ পলাশপর্ণী শব অশ্বগন্ধাকে 1 বুঝাইয়! থাকে। ইত্যাদি কারণে আমর! এই বুঝিতে 
পারি যে, পত্রের পর্ধযায়বাচী শবের কোনটা বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞাপক এবং কোনটা উদ্ভিদের 
পত্রাকৃতি অংশবিশেষের জ্ঞাপক । 

প্রকাও-বৃক্ষের গুড়ির নাম প্রকাণ্ড ও স্বদ্ধ। কচিৎ কা $ শব্দ এতদর্থঘে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে এবং স্বন্ধ শব শাখ! ও প্রকাণ্ডের সংযোগ-স্থলকেও বুঝায় । 
শাখা-__বৃক্ষের ছোট শাখা ও লতা। ॥ | 
হন্বেশাথা-_বৃক্ষের বড় শাখার নাম স্কক্ধশাথা ও শালা । +* 

বন্ধল-_বৃক্ষত্বকের নাম বক্ধল ও বধ । 1 
সার--সার ও মজ্জ। | 11 

কাষ্ঠাংশ-_কানষ্ঠ ও দারু | 

বৃস্ত-_বৌটা (বৃস্তের অপত্রংশ শব )। আভিধানিকের! ইহাকে -প্রসব-বন্ধন বলিয়া 
থাকেন। 8 অর্থাৎ অস্কুর, বীজ, ফল, পুষ্প ও পত্রের বন্ধন বৃস্ত নামে অভিহিত । 
| ইহা! উত্তিদের কোন অংশ তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। নিম্নে আভিধানিকের 

মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

প্ব্লরি মর্জরিঃস্ত্িয়ী*--অমর বনৌষধি। 
“মঞ্জরি মর্জরী মলি মজিরং ব্রিষু বল্পরী। 
বল্লরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বল্পরিঃ পত্রনালিক1 ॥”__হুড্চন্ত্র। 

“অভিনবনির্থতা, আয়তা, স্থকুমারা, সকুনুম! অকুন্থুমা বা মঞ্জরিঃ। যথা"-চুতমঞ্জরিঃ 

বল্পরি--- 

* শব্দরত্বাবলী। 

+ রত্বমাল। এ 

1 রাজনির্ধন্ট। 

$ মেদিনী। 

॥ অমরকোব--সমে শাধালভে; | 

** অমরকোষ__-্ন্বশীখাশালে । 

1 অমরকোষ-“ত্বকল্্ীবক্ষ:বন্ধলমন্ত্িয়াং| 

11 অমর--সারোমজ্জাসমৌ' | 

$$ অমর-_“বৃস্তং প্রসব্বন্ধনং | 
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কদলীমঞ্জরিঃ। বল্লরিঃ পুনশ্চির তৃতাপি ঘথা--তাঁলবল্লরিঃ গুবাকবল্লরিঃ। ভ্বয়মেব নবে 
চিরস্তনেংপি ।_-( অমরটীকা-তরত )1 

তবে বোধ হয় যদি কোনও একটা বৃস্তে অনেকগুলি উপবৃত্ত, পত্র বা পুষ্প অবস্থিত থাকে, 
তাহার নম মঞ্জরি। 

পল্পব--নবোদ্গত পত্রের নাম--পল্লৰ ঝা! কিশলয়, কিন্তু কো আভিধাঁনিকের মতে 

নব পত্রাদি যুক্ত শাখাগ্রের নাম পল্লব 1* 
ক্ষারক-_ফুলের কলির এক অবস্থার নাম ক্ষারক বা জালক। এই অবস্থার ছদক 

অর্থাৎ সবুজ বর্ণের আচ্ছাদন দ্বারা পুষ্প আবৃত থাকে । 

কলিকা--কোঁরক বা! কলিকা, ক্ষারকের ঈষৎ প্রশ্ম ১টিতাবস্থা,। 
কুটুল-_কলিকার প্র্ষ,টিতাবস্থা-_কুট্রুল বা মুকুল। 

পুষ্পরজঃ 
পরাগ 

পর্ব-_পাব্। তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে তাহার আবরকচ্ছদ সংলগ্ 

থাকে, তাহার নাম পর্ব। ইহা কাণ্ড, সন্ধিও গ্রন্থি নামেও অভিহিত হয়।1 দুর্বা ও 
বাশের নামান্তর শতপর্বা $ এবং ইক্ষু, নল প্রভৃতি পর্বযোনি বলিয়! প্রসিদ্ধ । 1] 

গু 7 অনেক পুষ্প এক বল্লরীতে €) উৎপন্ন হইলে আহার নাম গুচ্ছ বা স্তবক। 
সবক ) ধনে, শত-পুষ্পা প্রভৃতি এই জাতীয় । 

. বীজকোষ--কর্ণিকা অর্থাৎ বীজের আধার। পগ্মকর্ণিক! বীজ-কোষ নামে প্রসিদ্ধ। 

নাঁড়ী--(নাড়ী, নাল বা কাণ্ড) শতপর্বা জাতীয় উত্ভিদের এক পর্ব হইতে অপর 

পর্ব্ব পধ্যস্ত স্থানের নাম নাড়ী, নাল বা কাণড। 
নব-জাত উদ্ভিদ্। প্ররোহ,_ইহার পধ্যায়বাচী শব্ধ হইলেও ইহাদিগকে 

ইন ( দুই বিভিন্ন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বীজোৎপন্ন অভিনব উদ্ছিদে অঙ্কুর 
ও পর্বোৎপনন অভিনব উত্ভিদে প্ররোহ শব্দ এয়োগ করা! যাইতে পারে। 

উদ্ভিদের নাম প্রায়ই অন্থর্থ দেখিতে পাওয়! যায়। যথা-_-গোক্ষুর, হস্তিকর্ণ, পাশ, মির 
শৃঙ্গী, শৃঙ্গাটক, অর্জুন, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি । 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে-_বালকদিগের প্রথম শিক্ষার জন্য নৃতন পদ্ধতি অনু- 

* «নবপত্রাদিযুক্তঃ শাখ।গ্রপর্ববঃ ইতি--ভরতঃ। 

1 মেদিনী। , 

1 অমরকোষ- “বংশে তবক্সারকর্মারত্ব চিসারতৃণধ্বলা: | 

শতপর্ধ্ব। ঘবফলে| বেণুমস্কর তেজনাঃ ॥” | 

|! হেমচন্ত্র। 

পুষ্পরেণু বা কেশর । 
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লারে যে সদায় গ্রন্থ বিরচিত জ্ইঙ্ান্ছে, তাহাতে উত্ভিদ্-বিদ্যার, উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন 
দুঃখের লহিত বলিভে হইতেছে যে, গ্রস্থকাঁরগণের সকলেই প্রায় ইংরাজী-নবিশ । বে স্থলে সাহার! 
পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করিম্ব(ছেন, সেখানেই তাহাদ্ধের স্বেচ্ছাচার প্রকাশ পাইয়াছে। যতদুর 
সম্ভব. তাহারা ইংরাজীর' অন্ুবর্তন করিয়াছেন ! সুবিধা সত্বেও প্রাচীন পারিভাষিক গবাগুল 

গ্রহণ করেন নাই ।' ইহা আমাদের ছু্দশার নুতন চেষ্টাবাঞ্ৰ । নিয়ে হই একটা উদ্বাহরণৃ 
ধিতেছি।  আস্থানিক, বান্বব্য, দ্বৈবার্ষিক প্রসূতি নৃতন ক্্-শব্দের স্থলে অনায়ালে শিফাঁ) 
'অবরোই, ওষধি প্রন্ভৃতি শব্দ ব্যবহার করা বাইতে পারিত। বস্ততঃ ষে স্থলে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক 

শব্দের অভাব হয়; সে স্থলে এইক্প শব্দ প্রশংসনীর সন্দেহ বাই $ কিন্ত একটা থাকিতে আর 

একট! নুত্তন গঠন, বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে । যে যাহা হউক, সামান্ত চেষ্টায় এইক্প ক্রি 
লংখোধিত হইতে পারে কিস্ত উত্ভিদ-বিদ্যং-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে যিনি এখন অগ্রসর 

হইবেন, তাহাকে অনুরোধ করি, তিনি যেন প্রাচীন পারিভাষিক শব্বগুলিকে রন্ম! করিতে 

চেষ্টা করেন । 

শ্রীছুর্গানারায়ণ সেন । 

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ী । 
স্গলচন্ডী ও বিষহরী প্রথমে হিন্দুসমাজে পৃক্া পাইন্তেন না। পুজা পাশয়ার জন্ঠ ইহা. 

দিগকে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। নির্দোষ নখিন্দর ও বেছলার প্রতি বিষহরী কি অফখ্যই 

আত্যাচীরই ন! করিয়াছিলেন । বিনান্দোষে অথবা লামান্যদোষে জয়স্ত ও মালাধরকে পৃথিবীন্তে 
'আনিবার “জন্য মঙ্গলচণ্তীকে বিস্তর চিন্ত। করিতে হইক্লাছিল 1 মঞ্জলচণ্ডী ও বিষহবী বগা. 

ছিলেন যে, ততকা?লে বাঁণিক্লাগণের বড় মান। রাজপূর্, সদাগরপুজ্র ও কোটালের পুত্রের 

'সখোর উপাখ্যান অন্ভাপি জরতীদের মুখে শুনিতে পাঁওয়ী যাক । বণিকগণ রাঁজসভায় বসিয়া 
'রাজগণের সঙ্গে পাশা খেলিতেন ও হস্ত পরিহাঁসে কালক্ষেপ করিতেন । এমন বনিকগণের হাতে 

“ফল ফুলস্পানি” না পাইলে মক্ড্যে পুজা হয় না। তাই বিধহরী, চল্পানগরের টাদ লপ্দাগরের 

ও মঙ্গলচত্তী উজীনি-নগরের ধনপত্তি স্ধাগরের দিক পূজা পহিষরি চেষ্টা করেন। ভতঙ্কালে 
বণিকেরা শৈব ছিলেন। তাহারা এই নূতন দ্েেবীছয়ের পুজায় সম্মত ছন' লাই । যছা হউক 

দেবীদ্য়' অন্তঃপুরে পূজাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া লন; কিন্ত বর্িকেরা:পুর্জা করিষ্তি কোনজপে 

সেন্ষতহন নাই ৷ দেবীছিয় চাষ স্ধাগর:ও.ধনপতি সাগরকে লানী বিপন্নে ফেলেন। অবশেধে 
রুতকাধ্যও হইয়াছিলেন। বশিকেরা গন্ধব্ণিক্ষ-সক্প্াদায়ঝুন্ত ছিলেন। ধনপতিক' মিধা 
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 অজয়নদ-তীরবন্তী মঙগলকোটের নিকটস্থ উজানি নগরে ছিল। মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যানের মূল 
কি তাহা বুঝিতে পার! যাঁয় না। উপাখ্যানান্নারে প্রথমে কলিঙ্গ নগরে, তারপর গুজরাটে, 

তারপর উজজানি নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পুজা হয়। কোন্ ব্যক্তি প্রথমে মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকের রচন। 
করেন, তাহ! জানিতে পারি নাই। মাণিকদত্তের মলচণ্ডী অতি প্রাচীন। গ্রন্থকার কোন্ 
সময়ের ও কোন্ দেশের লোক তাহ! জানিতে পারি নাই । কয়েকটী কারণে মাপিকদত্কে 
গৌড়ের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক বলিয়। বোধ হয়। 

প্রথম--মগরার জলে শ্রীমস্তের নৌকা! ডুবাইবার সমদ্ব চণ্ডীর আদেশে বছুনদ-নদীর আগমন 
হয়, তন্সধ্যে মহানন্দা, কালিন্দী, ঈুনর্ভব1 ও টাঙ্গন আগিয়াছিল। এই কয়েকটা নদী গড়ের 

নিকটবর্তী। অন্ত কোন কবি এই চারিটি নদীকে মগরায় আনেন নাই । 
ছিতীয়_-ধনপতি গৌঁড়ে আসিবার সময় মোড়গ্রামে ম্নান করিয়া ছেতেভেতের বিল 

পাঁর হন। যথ।-_ 

“রাজার আরতি সদাগর গঠিবারে সুবর্ণ পিগ্রর 

ছাঁড়ি বাণ্য। নিজ উজিয়ানি। 

মোড়গ্রামে করি সান রন্ধন ভোজন পান 

| ছাত্যাভাত্য। এড়াইল তথি। 

বড় গাঠ। আগলা সকালে গঙ্গ! পার হইল৷ 
বুধমাত্রে বাঁণিয়। ধনপতি ॥ 

কাঁঞ্চন নগর আইল সদাগর 

| আইলে বাণ্য। সন্গ্যাসী পাটন ॥ 

জায় সাধু গঙ্গাজলে নান করিঞ। জলে 
রাজদ্বারে দিল দরশন ॥৮ 

গৌড় হইতে বিদায় হইয়া__ 

গু “বন্দিয়। ভূপতি রায় পণ্ডিত সমাজে । 

শুভক্ষণে ধনপতি চাপে গজরাজে ॥ 

গোড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গনপুর হইল পার। 
গঙ্গান্নান করিঞা। করিল ফলাহার ॥” | ও 

গৌঁড়ের নিকটবর্তী লোক না হইলে মৌড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল ও গোড়েশ্বরীর নাম 
জানার সম্ভাবনা ছিল ন।। 

ভৃতীয়-_চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তবের সময় ভগবতীকে ঘ্বারবাঁসিনী বলিয়৷ সম্বোধন 
কর! হুইয়াছে। অগ্ভাপি চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্তী বা দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল ভগ্নস্ত পি. 

. পড়িয়া আছে। দ্বারবাসিনী গোঁড়ের নিকটবর্তিনী। 
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মাণিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা গ্রাটীন। মাণিকদতের রচন! অপেক্ষ। মুকুন্দরামের রচনা ও 

ভাব উৎকষ্ঠ। *্বরদর্শনে কামিনীগণ্র পতিনিন্দা, বিশ্বকর্মাকর্তৃক ভগব্তীর কাচলি-নির্মাপ, 

বারমান্তা ও চৌত্রিশ! রচনায় মুকুন্দরামের অধিকতর দক্ষত! দেখা যায়। মাণিক্দতের পঞ্ভ; 

পগ্ভের পন্ধবুক্ত গন্ভ-রচনামাত্র। মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা, হিন্দুপুরাণের অনুযািনী $ 

কিন্ত মাণিকদত্তের পুরাণ অতি অন্ভুত। উহাতে বর্ণিত আছে ? ধর্ম হইতে ব্রহ্ধ!-বিষুং-শিবাঁদির 

উত্তব হয়। শৃগ্ঠবাদেরও উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, মাঁণিক দত্তের পুস্তকের পৌরাণিক" 
ংশ কোন বৌদ্ধশান্ত্র হইতে গৃহীত। জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীর কোন কোন অংশ 

সনবন্ধে প্রর্ূপ মত প্রকাশ করিতে পারা যায়। উহাতে লিধিত 'আছে, শিব ধর্ম্নকে পুজা করিতে 

যাইতেন। এই ধর্ম হইতে ব্রক্ধা-বিষু-শিবের জন্ম হয়। আমরা মাণিক দত্ের গ্রস্থেরও পৌরা- 

ণিক ভাগের কিয়দংশের উদ্ধার করিলাম। 

“নাদের উত্পত্তি জগৎ সংসারে । - 

হস্তপদ নাহি ধণ্মের জ্রমে নৈরাকারে ॥ 

আপনে ধর্ম গৌসাঞ্ি গোলোক ধেয়াইল। 

গোলোক ধেয়াইতে ধণ্মের মুণ্ড স্থজিল ॥ 

আপনে ধর্ম গোসাঞ্ শূন্য ধেয়াইল। 
শূন্য ধিয়াইতে ধন্মের শরীর হইল ॥ 
আপনে ধর্ম গোসাঞ্ঞ যুহিত ধেয়াইল। 
যুহিত ধিয়াইতে ধর্মের দুই চক্ষু হইল ॥ 

জন্ম হৈল ধন্ম গোসাঞ্ি গুণে অনুপাম। | 

পৃথিবী স্থজিয়৷ তেঁহো রাখিবে:মহিমা ॥ 
ইন্ব জিনিয়া তবে সিঞ্জু উথলিল। 

মুখের অস্বত ধন্মের খসিঞ পড়িল ॥ 

হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপছিল। 
জলে ত আসন গোঁসাই জলেত বৈসল ॥ 

৮ জলভর করিঞা ভাসেন নিরগ্ন। 

ভাসিন্ে ধণ্ গেোঁনাই পাইল বৈপন ॥ 

চৌদ্দযুগ বহিয়া গেল ততক্ষণ । 
রা দঃ সঃ দঁ ঠ্ ৃ ৬ 

ধর্মী বৈসন হইচে উলুক জন্মিল। | 

জোড় হস্ত করি উল্ক সম্মুখে দাড়াইল ॥ 
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হাসিঞ। কেন কথ! ক্রিঘশের রায় । 

ককু কছ উ্ক কত নুগবায়। 

বত যুগ গেল তবে ত্রক্মার উদ্ধারপে। 
তখনে আাছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে ॥ 

মন্ত্র ধিয়ানে আমি তাল পাইলাঙ বর 1 
চৌদ্দফুগের কথা শুন জামার গোচর ॥ 
চৌদ্দ যুগের কথ তূমি গুন নৈরাকার। 
ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর ॥ 

সম্মুখে রচিল গোসাই পন্মফুল। 

তাহাতে রষিঞ। গোসাই জ্বপে আদ্য মূল ॥ 

নানা পত্র বাস্থাঞ্চ গেল এ তিন ভুবন । 

পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 
দ্বাদশ বওসরে সৃত্তিকার লাগি পাইল । 

হস্ত করি স্ৃত্তিক শরীরে বুলাইল ॥ 
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা! হস্তে করিএগ । 

শৃন্যাকারে ধন্দ্ম গোসাই উঠিল ভাষিএঞা ॥ 
পুনরপি আমিঞা পন্মেত কৈল তর। 
মনে নে চিন্তে গ্রোষাই ধন নৈরাকার & 

মনে মনে চিন্তে তবে ধন্ঘ্ম অধিপতি । 

কার উপর স্থাপিব নিষ্ধল কন্থমভী ॥ 

আপনে ধন্ধ গ্লোসাই গজসুর্তি হইল। 

গজের উপরি বস্থৃমতীকে স্থাপিল ॥ 

গজ হিতে নারে পৃথিবীর ভার। 

গজ সহিতে পৃঞ্নিবী বায় রসাতল ॥ 
টানিঞ। ছিড়িল গলার কনক টৈতা। 

এক গোটা নাগ্ব হৈল সহজ্েক মাখা ॥ 

নাগের নাম বাস্থৃকি থুইল নির্ঞজন। 

তাহাকে ধরিতে আজ্ঞ। ই তিন ভূবন | 

_* কাহা।--বাহিয়!। 



সন ১৩১৯] . মাণিক দঙের মজলচণ্তী |. ৩৭ 

বাও যাও বাহ্থকি হউক চিরাই। 

আমি ধাকে জপ্ম দির তাকে দিহ ঠাই ॥ 

গান করে দেবীর ব্রত সুখী পর্ববজর়] ৷ 

যে ঘ্বাটে অবতার করিবে মহ্নামায়। ॥ 

দেবীর চরণে মাণিক দতে গায়। 

নায়কের তরে হুর্গা হাৰে বরদায় ॥৮ 

দেবতার মহিমাস্চচক যে সমস্ত গ্রন্থ গীত হইত, লে সমুদণয়ের নাম “মঙ্গল' গ্রন্থ । মনসামঙ্গল, 

হুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে এক্ক এক দেবতার মহিমা! কর্তিত হইয়াছে। “মঙ্গল, গ্রন্থগুলি 

লিখিবার পূর্ববে লেখকগণ স্বপ্নে দেবতার নিকঈ আদেশ প্রাপ্ত হইতেন। জাগরিত হইয়া 
সাহারা অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দম্পন্ন হুইতেন। মাণিক তত কাণা ও খোড়। ছিলেন, চণ্তীর 
আদেশে গান করিবার ও ব্রচনা রুরিবার শক্তি প্রাথ্থ হন। প্রথমে কয়েকজন লোক 

লইয়া দল বাঁধেন। সে দেশের রাজ। নৃতন দেবতার পুজার বিরোধী হইয়াছিলেন, কিন্ত 
মাণিক দ্ধের গান গুনিয়৷ তিনি কোন প্রতিবন্ধকতা! করেন নাই। ৯. 

কৰি শ্রীপতি ও কালকেতুর সময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত স্বসময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা কর! হইয়াছে । আমর! জানিতে পারি, তৎকালে 

বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অতি সাদাসিদে ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বড় 
লোকের! কয় হাড়ি দই, কয় কান্দি কলা, কয় ভার নারিকেল এবং কয়েক্ট। খাসি লইয়৷ যাই- 
তেন। গঙ্গাজল লাড়,ও সঙ্গে যাইত। গঙ্গাজল লাড় মেঘডঘ্বর শাড়ী ও পামরীভোট তৎ- 
কালে.বড় দরের সামগ্রী ছিল। রাজারা! সন্তুষ্ট হইলে চড়িবাঁর ঘোড়া, গাএর খাসা জোড়া ও 

পাঁটের কাপড় দান করিতেন। চন্দনের ছড়া দিয়! সম্মান প্রদর্শন. কয়! হইত। পাটের দোল! 

প্রধান যান ছিল। বড় লোকের আগে পাছে পাইকেরা বড় লোকের মহিমা গান করিতে 
করিতে যাইত। স্ত্রীলোকদের স্বামী বশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙ্জালীর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, বেয়ালিশ 

'বাজন ও অষ্ট অলঙ্কারের নাম জানি না। হাট স্বাজারে পাঁজি পুঁথি কাথে করিয়। মুর ব্রাহ্মণের! 
*ভ্রমণণকরিত এবং নির্বোধ জ্রীলোক দেখিলে ঠক্চাইয়া পরা লইত। ভোজের সময় শক্রতা 

করিয়৷ কখন কখন গৃহস্থের ছুরদন্পার একশেষ করিত। সভীনের কোন্দল চিরকালই আছে, 
তখনও ছিল। দুর্বল! দাসীর জ্ঞায়'দাসী একালেও যে পাওয়। যায় না এমন নয়। কোন 
কাধ্যে আদেশ দানের সময় আদিষ্ট ব্যক্িকে তান্বুল দানের ব্যবহার ছিল। - ওরূপ করিলে 

আবিষ্ট ব্যক্ষির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কৰা হইত। এক বটোয় পান খাওয়। বিশে প্রপয়ের চিহ্ন 
ছিল। বিষহরী দেবী অশেষ চেষ্টা করিয়াও সমাজের ভক্তি পান নাই ;) লোংৰক ফেন অগত্যা 

তাহাকে দেবী বলি থুজা করিত। : 
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“ঘট স্থাপিয়। বৈসে গৌরী পার্বতী 

নাটগীতে বড় হৈল রঙ্গ । _ 

দুয়ারে বঙ্গ পাতালে বাস্ুকি 

: নব গ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে। 

অনকুট নাগ লৈঞ আইল ম.সাদেবী 

সেহ বসে এক স্থানে। 

পুঙ্হি মঙ্গল-চণ্তিকা একমন চিত্তে 

হই%1 ছরযিত মনে ॥ 

দুর্গারে পুজিলে বিদ্ব খণ্ডিবে 

পন্মণী হবে পরসন্ন। 

বারি অবলম্থনে নান! নাট শুতক্ষণে 

অষ্ট রাত্রি সপ্তদিন পূজন ।” 

মর্গলা গীতগুলি, অষ্টরাত্রি গ্ডদিন গীত হইত, তজ্জন্ত ইহা সচরাচর অষ্টমঙ্গল। নামে 

কবিত হইত। গ্রন্থের একস্থান হইতে কিছু উদ্ধত হইল-_ 
পু 

«আমারে বোল ডানরে বুঙিরে ঝোল ডান। 

কার খাইনু ভাতার পুত কার করিম হান ॥ 

ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদ্দোষী 

দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দঘর গড়সি॥ 

ডইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার । 

বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার ॥” 

উত্তর দেশে গেনু খাইঞা৷ আইনু কাঁজাল। 

দুয়ারে বসিয়া! খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্াল। 

ডাইন বোলিএ! মোরে বোলে বারবার । 

আকা হইনু ডান তোম। খাইবার “” 

রথ মধ্যে এমন অনেক ধুয়া আছে, যাহার সহিত মূল প্রন্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। 

কয়েকটা উদ্ধত হইল-- 
( ক) দেখরে দেখরে দুর্ধাদহ্ঠাম। (খ) ও নাম কাহাই জীবন বাঁহাই। 



সন ১৩১১] দেশী শক । ৩৯ 

: (গ) গোরাটাদের চলন মাধুরীরে। (ঘ) যমুনার জল খাঞ| সুখে রহে ধেন্ছু, 
কদম্বতলে বৈসে রাম কাঙ্ক, 

(ড) বড় রসিএনাগর কাহু, বশীবটের তলে বাঁশিটা বাজায় তাহা দেখিঞ্া শুনিএগ 
অস্থির হৈমু । 

(চ) সখী সঙ্গে গিয়াছিন্ু যমুনার জলে । কালিয়া মেঘের ছটা! কদন্বের তলে । 

(ছ) চিকন কাল! মোহনমাল! মোহন মূরাঁতি। (জ) গ্রাণগোপাল আরে হয়। 
(ঝ) এ্যায় এরীযায় কাহু, যায় প্রযায়, হরিঞ্| রাধার মন এ যায় এ যায়। 
(ঞ ) যেই দিবল আমি দৃঢ় ব্যঞ্জন রান্ধি। মারএ পীড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি॥ 
এই কবিতাটী আমর! মাণিকদন্তের মঙ্গলচণ্ডীতে, জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতে ও 

কবিকক্কণের চণ্ডীতে দেখিয়াছি, কোন্ কবির মুখ হইতে এ্রইটা প্রথম নির্গত হইয্নাছিল, আমরা 

তাহ বলিতে পারি না। 

কয়েকটা বিশেষ কথ। বলিয়! শ্রবদ্ধের উপসংহার করিব-- 

(ক) মাণিকদত্ের সময় পয়ারের নাম করণ হইয়াছিল,যথা-“রচিল মাণিকদত্ত দেবীর পয়ার । 
(খ) একাল অপেক্ষা সেকালে নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহৃত হইত । 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

দেশী শব । 
থাঁটি সংস্কৃত শফ ব্যতীত অনেক দেশী শর বছল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যে সথানলাত 

করিয়াছে। সমাজের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নুতন ভাব-প্রকাশের জন্য নূতন নূতন 

শবের স্থৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । অনার্য বিদ্বেষ থাকিলেও আধ্যসমাজে অনার্ধ্যেরা প্রবেশলাত 

, ক্করিয়াছিল; এবং তাহাদের ভাষার অনেক শব আধ্যের! গ্রহণ করিতে বাধ) হইয়াছিলেন। 

. পাশিনির ধুগে কোন দেশী শব্দ ব্যবহার্য বলিয়া আদৌ গৃহীত বা স্বীকৃত হয নাই। অপভাষা, 

প্নচ্ছভাষ। ফ্রিত্বা দেশীভাষা ব্যবহার করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, প্রাচীন ব্রাঙ্গণাদ 

শাস্ত্রে এরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়ণ মহাভায্যেও এ সকল ভাষ! সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার 

বিধিই দেখিতে পাই বটে) কিন্তু তবুও দেশী শব্ধ যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার কর! চলে, 

তাহাও- প্রস্থেই আছে। এ সকল বিধি বাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রত্বীতি জন্মে। যে 

 ষদ্দিও প্রাচীনকালে আধ্ধয-সাহিত্যে, অপভাষ। এবং দেশী ভাষ! ব্যবন্ৃত হইত না, .তবুও 
আর্ষোরা ও সকল ভাষার শব্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত কথাবার্থ।য় ব্যবহার করিতেন। 

চে 



৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।... [সস 
ঘষে সাহিত্য বত অর্বাচীন, তাহাতে দেশী শকের ব্যবহার তত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। 

সৃক্মুভাবে বিচার করিলে এই শব্ধ প্রয়োগ হইতে অনেক সাহিত্যের কালনিরূপণের পক্ষে সহায়তা 
লাভ কর! যাঁয়। যখন দেশী শঙ্গগুলি সংস্কতে ব্যবত হইতেছিল, তখন সেগুলিকে পবিত্র 
কগিবার জন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল । ূ 

কোন মংস্কত ধাতু বা. শব্দের সহিত যদি উচ্চারণের কোন প্রকার সমতা পাওয়া! যাইত, 
তাহ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই শবটিকে সংস্কত গোছের করিয়! সাজাই লওয়! হইত। কন 
ভাষায় “জোরি” অর্থ নদী; ওড়িষার হিন্দুরা কন্দদের কঠ জোরিটি, কাঠচ্ুড়িয়া' পার হইবার 

ইতিহাস রচনা! করিয়া “কাঠ.জুড়ি" নামে অভিহিত করিয়াছেন ।' বাঙ্গালা দেশের অনেক গ্রাম 

পঞ্চিতবর্গের হাতে সংস্কৃত নাম পাইয়াছে; অনেক “কালু” গ! কালীগ্রাম হইয়া গিয়াছে। 
দেশী ভাষায় 'পইট্টণ' অর্থে নগর বুঝাইত ). সম্ভবতঃ এটা আন্ধদের ভাব! । আন্ধ,দের দক্ষিণ 

দেশের “পইট্টগ' যখন আর্ধাদিগের অধিকারে আসিল; তখন উহার নাম হইল গ্রতিষ্ঠানপুরী। 

কখন বা এক একট! হজ দেশী শব কেবলমাত্র অতিরিক্ত বর্ণ যোগে সংস্কৃত আসনে বসিবার 

স্থানলাভ করিয়াছিল; এখন সেগুলির উৎপত্তি খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না। যে সকল দেশী 
শব্ধের উচ্চারণ একটু সংস্কভপ্রীয়, সেগুলি অনেকে ভুলক্রমেও সংস্কত শব্দ বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। এ কালেও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের মত স্ুুপগ্ডিত ব্যক্তি, বঙ্গদেশের 
দেশী “কাণ্ডারী” কথাটা সংস্কত মনে করিয়া সংস্কৃত রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন। | 

থৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীতে জৈনস্থরি হেমচন্দ্র, রদ্বাবলী ব! “দেশী নামমালা+সন্কলন করিয়াছিলেন। 

ইহাতে গুজরাত এবং তন্লিকটবন্থী স্থানের প্রচলিত দেশী শব্ধ সংগৃহীত হইয়াছে । হেমচন্্র 
লিখিয়াছ্ছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ দেশী শব অনেক প্রচলিত আছে; কিন্ত তাহা 

ংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যে সকল শর্ষ সংস্কৃত হইতে 
উৎপর হয় নাই, এবং সংস্কৃত ধাতুর সহিত যাহাদের কোন প্রকার সংশ্রব নাই, সেইগুলিই 

তাহার নামমালায় সঙ্কলিত হইয়াছে । 
য্দিও হেমচন্ত্র গুজরাত, প্রভৃতি দেশের দেশী শবের তালিকা দিয়াছেন, তথাপি তাহার 

ববিস্থৃত গ্রন্থে এমন অনেক দেশী শব স্থান পাইয়াছে,যেগুলি ব্দেশেও প্রচলিত দেখিতে পাই। 
ইহাতে এ শব্ধগুলির প্রাচীনতা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত প্রাচীন কালের সম্বন্ধ বিশেষরূপে 
হুচিত হয়। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ নেই শবগুলির একটা তালিকা প্রস্তত করিয়। দিলাম। 
আশ্চধ্য এই, যে ইহার অধিকাংশ শব্ব এখন আর গুজরাত অঞ্চরে ব্যবহৃত নাই; অথচ 
বদদেশে আছে। 

প্রানীর দেশী শব'। সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গালার প্রয়োগ । 

অলপট-পলষ্ট , পার্শপরিবর্তন উলোট পালট; উল্টা পাল্টা । 
উতধঙ্লা পরিবর্তন ও.পরিধর্নজনিত বেগে উতলা) উতলান। 

উৎ্তন্-পত্থলল  পার্্বয়েন পরিবর্তনং জথাল্-পাথাল। 



গন ১৩১১.] 

প্রাচীন দেশী শব্ধ । 

উড়িদো 

ওডডন 
ওইল্ল 

ওস! 

কচ্ছের 

কুড়আ৷ 
কোট 

কোইল৷ 
কোলাহল 

ককড়ংত 

খলী 

খড়. 

খাইয়! 

গট়ো 

গংডীব 

গড়য়ড়ি 

গেও্ড ও গেপ্টঘস 

গোচ্ছা 

দেশী শব । 

সংস্কৃত অর্থ। 

মাষধান্ত 

উত্তরীয় 

আরোহণ ও অবরোহণ 

পক 

ভুম্বীপাত্র 
নগর 

কাঠাঙ্গার 
খগরূত ( প্রাচীন অর্থ) 

হ 

তিলপিগ্িকা 

তৃণ 

পরিথা 

ঢুর্গ 

ধন্ুঃ 

বজ্নির্ঘোষ 

স্তনয়োরপরি বস্ত-গ্রস্থি 

মঞ্জরীবাচক (এ কালের 

ংস্কৃতে গুচ্ছ পাওয়া যায় ) 

8১ 

, বাঙ্গালায় প্রয়োগ । | 

উড়িদ ( এই নামের ধান কোথাও কোথাও 
পরিচিত )। 
উড়নী ( ওড়ন! পশ্চিম দেশে )1 

ওল! (অবতরণ অর্থে) 

ওস্ ( এই কথাটি শিশির অর্থে উৎকলে এবং 

পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবন্থত )। 

হিন্দিতে কিচড় আছে; বঙগদেশেও কচূড়! 
জঞ্জাল অর্থে কোথাও কৌঁথাও ব্যবহৃত আছে॥ 

'ভিক্ষুকদিগের ব্যবন্ৃত “কড়ঙ্গ”। 

পশ্চিম প্রদেশে অনেক নগরের শেষ কোট, 
কথা পাওয়! যায়, যথা-_ধারাকোট, শিষ্কাল* 

কোট ইত্যাদি। নিজের অধিকৃত স্থান 
অর্থে "কোট, বাঙ্গালায় আছে ১ যেমন 
“আপনার কোটে পাই” । | 
কয়লা। 

কোলাহল ( অর্ধাচীন সংস্কত শব্শমাত্র )। 

প্কীড়ানো”, এই, কথা হইতে এ শখের, 
প্রাচীন বাঙ্গাল! ব্যবহার হুচিত হয়। 
খোল্ (তিলের হউক সরিষার হউক )। 

ঘড়। 

থাই ( “থা” ছারা নিষ্পনন করিয়া সংস্কৃত 

করিবার সুবিধা আঁছে )। 

হাড় । 

অব্জুনের ধনুকের প্রায়  নাষ, সেই 
জগ্যাই এটা তুলিলাঁম। 
গড় গড়, ঘড় ঘড় ইত্যাদি (.এ প্রেনীর 
অধিকাংশ শঙ্খই দেশী ) 

গাঠ.গেরে! ; গাঠরি ( এটাকেও সহজে 

গ্রন্থির সহিত মিলাইবার শ্ুবিধা আছে )। 
গোচ্ছা॥। গোছা । 



৪২ সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । রসি 

প্রাচীন দেশী শব । সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গালায় প্রয়োগ । 
ঘোঁড়ে। অশ্ব; (এটাকে মাজিয়! ঘোড়া । 

ঘসিয়। ঘোটক কর হইয়াছে ) | 
ঘোলই' ঘুর্ণতে ঘুলিয়ে যাওয়া ; ঘোলাজল ইত্যাদি 

চোটি শিখা উড়িয়া চু'টি, বাংলা ঝুণ্টি। “চৈতন 
চুট্কি” কথাটাও আছে। 

চট দারুহস্ত চাট; ( উড়িয়াতে খুস্তির নাম চটু ) এ 
স্থানে অর্থটা বেশি কাছাকাছি )। 

চাউল তওল চাউল। 

চিল্লা শকুনিকাখ্য পক্ষিবিশেষ চিল্। 

হী ্বকৃ ছলি বা ছুলী ( চর্ঘমরোগবিশেষ )। 

সণ ৮ ] ছিনাল ( পুংলিজে এখন ব্যবহার নাই )। 

ছিবই (অন্ত্যস্থ ব), ) স্পৃশতি ছোঁআ (অ্ত্ন্থ ৰ হইতে ”অ* উচ্চারণ 
ছিহিই ) সহজ)। 
জড়িঅ খচিত জড়িত, জড়ান ইত্যাদি । 

ব্ড়ী নিরস্তর বৃত্ত ঝড়। 
ঝলসিঅ দৃগ্ধার্থবাচক ( ঝলসিত 
ঝলুংকিঅ ও ঝলকিত অর্বাচীন ঝলসান ও ঝলক প্রভৃতি ( ঝামিঅ- 

বামিঅ সংস্কতে আছে ) হইতে হয় ত পৌড়! ইট বা ঝাম। )। 

ঝলঝলিয়া উজ্জ্বল 

ঝাড় লতা গহন ঝাড়। 

ঝয়ই ক্ষরৃতি ঝরা, ঝরণ! প্রভৃতি এবং ঝর ঝর শব্ধ । 

ট বাঙ্গাল! অর্বাচীন সংস্কৃতে আছে। 
| টিপি 

টিক /. ৪ * 
টুংটে! | ছিন্নকর ঠু'টো 

ভব, ডাকে বামকর উড়িয়ার ডেবরি অর্থ বাঁমদিক ? ডেব্ রিয়া 
অর্থ যেবা হাতে কাজ করে। নেট। হাত। 

ঠিক এই শেষ অর্থে পুর্ব বাক্গালায় ডেব্রা 
কথা ব্যবহৃত আছে। 

ডলো লোক চিল, ডেল! । 



সন ১৩১১) 

প্রাচীন দেশী শব । 

ঙ্ 
ডোলে৷ 

ঢংচল্ল 

তগ্গ ' 

তড়ফড়িঅ 

তুলসী 

থরহরিঅ 

ধঙ্থ! 

ধনী 

পল্লি 
পুফফা 

পেল্পই ফেল্পই 
পোষ্ট 

পলোট্রই 
ফ্গ্গ 

বুড়ডই 
বোক্কড় 

" তত 

দেশীশব। 
সংস্কৃত অর্থ। 

শাখা 

শ্ব্পচ 

শিবিক৷ 

ভ্রমণ ও পতন 

কটি স্থত্র 

ভ্রম, লজ্জা 
ভাবা 

চাতকজাতীয় পক্ষিভের 

পিতৃম্বদ! 

ক্ষিপতি 

উদর 

গ্রত্যাগচ্ছতি 

বসস্তোৎসব। (এই উৎ* 

সব ফাগুন মাসে হইত 
না, মধু ও মাধব অর্থাৎ 

চৈত্র বৈশাখে হইত ) 

মিথা। 

বিলপতি 

গর্জাতি 

মজ্জতি 

ছাগ 

খন 

| ৪৩ 

হা্গালায় প্রয়োগ । 

ডাল। 

ডোম । 

চল্ চল্ (অন্য অর্থে)? 
ভাগ! । | 

ধড়কড়। , 
তুলসী (দেবপুজার ইতিহাসে এই দেশী শবের 
প্রয়োজন আছে )। 
থরহুরি কৃষ্প। 

ডোর। 

ধা! ধা। 

স্ত্রীলোকের সন্বোধনে, কাব্যে এই খনি 
কথাটা কেবল ব্গদেশেই আছে। 
পাপিয়া ্ 
বাঙ্গালায় মুসলমানের! এবং অন্যত্র হিন্দুরাও 

ফুপা, ফুফু শব্ধ ব্যবহার করেন। 

ফেলা। 

পেট ( মহারাটি পো ও পোড় )। 
পালটান, পাল্টে। 
ফাগ ( উৎসবে ব্যবন্ৃত রং বিশেষ )। 

কক! । 

বড়বড়, বিড়বিড়। 
কুকুরের ডাক হিন্দিতে সর্বদাই *্ভুকৃনা” ব্যব- 
হৃত হয়; বাঙ্গালায়ও 'বুক্নি' ব্যবহার 
আছে। 

বোড়, ডোবা। রা: 
বোকা পাটা (বকর! ?) 

ভন্ুক ( অর্ধাচীন সংস্তেও এইনপ )। 



ভর 

8৪ 

প্রাচীন দেঈ শব । 

মুহ থড়ি” 

রোল 

ৰা 

বরড়ী ) 

বল্লার | 
বিহাণ 

হণ, 

হলীসো 

হেলা 

হেরিদ্বো 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা । সন 
সংস্কৃত অর্থ । বাঙ্গালায প্রয়োগ । 

ভীরুবাচক (নিনদার্থে। ভেড়া ( প্রথম ভীরুর নাম হইতে মেষের ভেড়। 
নাম, এখন মেষের গুগ হইতে ভীরুকে ভেড়ো। 
বলা হয় )। 

মুখজাত পবন থুড়ি। 
কলহ ও রব রোল। 

পন্থ। (৭ম শতাবীর “বাট” পথ অর্থে প্রাচীন বাঙগালায় আছে, 

সাহিত্যে বাট পাওয়া যায়, এখন উড়িয়াম় আছে। 
যথা--শ্মশান-বাট )। 

 ( উড়িয়ায় বোলতাকে বিরুড়ি বলে, পুর্ব- 

০5 | বাঙ্গালায় “বল্ল।” বলে। 
প্রভাত বিহান্। 

অস্থি হাড়। 

দুর ( হন্ হন্ করিয়! যাওয়! কথাটায় এ হন্ রহিয়। 
গিয়াছে মনে হয় )। 

মওলেন স্ত্রীণাং নৃত্যম্ (হল্লীস শ্রেণীর নাটকেও এই নৃত্য বেশি; 
কথাটা প্রাচীন দেশী এবং কৃষ্চলীলায় ব্যবহৃত 

বলিয়া, ইতিহাসের জন্য উদ্ধৃত রহিল )। 
বেগ হেলান (বাঁকানো অর্থে)? 

বিনায়ক (দেশী হেরিম্বো হেরম্ধ (গণেশ ঠাকুর) অর্বাচন যুগের 
হেরম্ব হইয়া, বিনায়কের সংস্কতে এ অর্থে ব্যবহৃত । দেবতার ইতিহাসের 
নাম হইয়াছে ।) জন্ত প্রয়োজন আছে ) 

যে শবগুলি বাঙ্গালায় পাওয়া! যায়, সেই গুলিই তুলিলাষ। এমন অনেক শব্দ আছে, 
যাহা কেবল উড়িয়ায়, অথবা! কেবল হিন্দিতে, অথবা কেবল মহারাটিতে ব্যবহৃত । এখন 

আদৌ গ্রচলিত নাই, এরূপ শব্দও নামমালায় পাইয়াছি। 

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 
. 

চারার 



ভারতে লিপির উৎপস্তি। 
্রাচ্য-ভাষাভিন্ত প্রথিত-নাম! বিদেশীয় পণ্ডিতের! বলেন যে, লিখন-প্রণালী বিদেশ' হইতে 

ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু, কেমন করিয়া কোন্ সময়ে এ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সে বিষয়ে 

তাহাদের তাদৃশ সম্তোষজনক কোনরূপ ইঙ্গিত জানিতে পারা! যায় না। মহামতি সর্ উইলিয়ম্ 
জোন ( ১৮০৬ খুঃ ) সর্বপ্রথম ভারতীয়-লেখন-প্রণালীর সেমিটিক্ উতদ্তুবের আভাস দিয়া যান। 

কিছুকাল পরে স্ুপ্ডিত কপ্ (১৮২১ খুঃ) সাধারণ্যে দেখাইলেন যে, দেবনাগরী বর্ণমাল৷ 
বিদ্েশীয় সেমিটিক বা সাইরোআরেবিয়ান্ হইতে উত্ভৃত। 

পরে, ১৮৩৪ খুঃ সুলেখক ডাক্তার আর্ লেপ্সিয়স্ এই মতের সমর্থন করেন। তগর পর, 

১৮৫৬ থুঃ অধ্যাপক বেবের ( ০১০" ) এই পণ্ডিত-দ্বয়ের অভিমত সংরক্ষণের জন্য দুঢ়তর 

যুক্তি দেখান। ফলতঃ, এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম এই মত বা 09০7 যাথার্থা-প্রমাণের জন্য 
প্রকৃত তর্কজাল বিস্তার করেন। ইনিই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। অধ্যাপক টমাস্ 

বেন্ফী*, ম্যাক্সমূলরং ও হুইটুনীৎ নামক অধ্যাপকত্রয়ও কপ-মহীশয়ের মত সম্ভবপর 
বলিয়। বিবেচনা করিয়াছেন। পটু (৮১৮০), বেস্টারগার্ড, ( 16866,888:0 9, ও 
বুহলর (88119), সেস্ (9%7০9). এবং লেনর্মাণ্ট, (14900110081) ) প্রভৃতি 

, পণ্ডিতগণও তেমন কোনও যুক্তি দেখান আর না দেখান, ভারতীয় বর্ণমালার জন্মট! 

যে সেমিটিক্ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, কেহ বা স্পঠিত:, কেহ বা 
অস্পষতঃ, এইটুকুই প্রভেদ। ডাক্জার ডেকে (19০9) আবার এক অদ্ভুত মত 

প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে ভারতীয় বর্ণমাল! সেমিটিক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার 
নিস্তার নাই। তিনি ইহাকে আর একমাত্র! উপরে তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,_-দক্ষিণ সেমি- 
টিকের মধ্য দিয়া আদিরীয় কিইনিফর্ম্ হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম। ডাক্তার বর্ণেল (9370611) 

স্থির করিয়াছেন যে, ফিনিকীয়-উৎপন্ন পারস্ত অথব! বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে পালী 
অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে । আমর! ভারতে লিপির উৎপত্তি-বিষয়ে. এই এক প্রকারের 
মত উল্লেখ করিলাম* । 

ত 

(১) 07970617770 00019036, 11৯ 1709 

(২) 4১00110৮ 398091071 1169186019) 2150 9৫. 0. 521. 

(৩) 1১৮770199. 1, 8১ 

(৪) 0101 097. 4১1699801) 20100000 79] 11001801700 (98015101269, 0. 8? 

(৫) 72651)01701501)6 [7015011070691) ভি 01৫91-- ৮ 00681100013, 
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পন 01108] ) এক অভিনব মত প্রকাশ করেন । তাহার মতে, অনোগর 

য! কিছু বিশেষত্ব সে সমস্ত নাকি গ্রীকবিজয়ের চিহ্ন। এই মতের পৌষকতার জন্ত তিনি কয়েকজন 
পঞ্ডিতও পাইয়াছেন। ওট্ক্রীড্ মূলর (0:6550 140119£ ), মুসে৷ সেনার (99081 ) এবং 
মুসে! জোসেফ, হালেতি (00861) 8819০ )--উক্ত মতাবলম্বীদিগের অগ্রণী। গ্রীক ব 

ফিনিকীয় আদর্শে যে অশোক-বর্ণমাল! গঠিত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার উইল্সনও দেখাইতে 
ভোলেন নাই। 

এই কয়েকটী মতাবলববী এবং শ্বনাম-ধন্ত ফ্লীট ও টেলার ভিন্ন প্রধানতঃ আর কাহাকেও 
ভারতীয় লিপিপ্রথা বিষয়ে বড় বেশী কিছু বলিতে শোন! যায় না। তবে ভারতীয় লিপিপ্রথার 

'বগেশ-সপ্তখেস সম্ভাবনা-বিষয়ে ছয় জন মুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি জানিতে পারা ঘায়। 

সেই ছয় জন কীধ্তিমান্ ব্যক্তির নাম-_-এড ওয়ার্ড, টমাস্্, অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান লাসেন্, 

অধ্যাপক জন্ ডাউসন্, অধ্যাপক জেসেনিয়স্, জেনেরেল্ কানিঙ হাম, এবং লগ্ডন্ ইউনিভার্- 
সিটির অধ্যাপক গোল্ড, ্কার। . 

টমাস্ মহাশয় (১৮৬৬ খৃঃ) বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার আদি দ্রাবিড়ীয় বর্ণমাল! । 

ইনি সেমিটিক-সম্ভূতি-বিপক্ষে বনু যুক্তি দেখাইয়! তাহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অধ্যাপক 

লাস্সেন্ ভারতীয় বর্ণমালার বৈদেশিক উৎপত্তি-বিপক্ষে সহত্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়৷ সাহস সহ- 
কারে নির্ভয়ে বলিয়াছেন ঘে, ভারতীয় বর্ণমালার স্থৃষ্টি কখনই বিদেশে হইতে পারে না 
ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম ভারতে । অধ্যাপক ভাউসন্ বলেন-_ভারতের বর্ণমালায় এ প্রকারের 
বিশেষত্ব বিস্তমান রহিয়াছে যে, তাহাতে ইহাকে কখনই বিদেশজাত বলা যায় না। ইহার 
ভারতে স্থষ্টির অনুকূল কারণ যথেষ্ট বর্তমান । 

অধ্যাপক জেসেনিয়স্ ও গোল্ড,কার এই অধ্যাপকঘয় তাহাদের স্ৃতীক্ষ যুক্তিঘ্বারা 
দেখাইয়াছেন যে ভারতের এমন অবস্থ। কোন দিন হয় নাই, যেদিন তাহাকে বিদেশ হইতে 
বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কানিঙহামও এই মতের অন্থবর্তী। এইরূপ ভারতীয় 
লিপি-বিষয়ে যুরো'পীয়গণ নিজ নিজ যুক্তি ও মত দিয়! গিয়াছেন। কিন্তু, অতি ক্ষোভ ও পরি- 

তাপের বিষয়, দাক্ষিপাত্যের ছুই একটী পণ্ডিত ও বঙ্গের প্রত্বতত্ববিদ-রাজ! রাজেন্ত্রলাল এবং 
বঙ্গেক্প সাহিত্যরর্থী অক্ষয়কুমার ব্যতীত অধুনাতন কিঞ্চিংকাল পূর্ববর্তী ভারতের কোন লব্ধ" 
প্রতিষ্ঠ স্ধীব্যক্তি এই ঘোর বিবাদ-সন্কুল অটিল-ব্যাপারের স্থিরীকরণে আদৌ তাহার সচঙুর 
মন্তিফ পরিচালন করিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় না, এ বিষয়ে তাহারা এক প্রকার নীরব। 

লাস্সেন্ ও“ফপৃ, ডাউসন্ ও ম্যাক্স মূলরের মতের সঙ্গে হুদেশীয় প্ডিতদিগের মত প্রসঙ্গ ন৷ 

জানি আমাদের কি গৌরবেরই হইত! | 
আর্ধযজাতির আদি জ্ঞানেতিহাসে, সংস্কৃত ভাষা, যে কি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, 

মানবের মানস-চরিত্র ও মানসগতিতে সংস্কৃত ভাষা যে কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাইয়াছে__ 
এবং আধ্যদিগের অতীত গৌরব কাহিনীর যে কৃত শত নুন্দর নিদর্শন এই সংস্কৃত ভাষা 
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স্ববক্ষে ধারণ' করিয়াছে, তাহা কোন্ ইতিছাঁস-পাঠকের অজ্ঞাত?  আধ্যগণ স্গ্রাচীন 
বৈদিককালের মন্্যুগে নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং বিবিধ বাস্তযন্ত্র নির্মাণ কর্িতেন। 
গজদস্তের বছবিধ কারুকাধ্য ও প্রস্তরথচিত সুরম্যগৃহনিশ্মথীণে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন--ফাহারা 
দুচীকার্ধ্য ও ধাতু ব্যবহারে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন-_লুগ্ষে-বস্তর ও মেষ লোমের বিবিধ বহমূল্য 
বস্ত্র বয়ন করিতেন। এমন কি তখন যুক্কিব্ষয়ে ক্রেত ও বিক্রেতারা নিরূপিত নিয়মান্ুমারে 

চলিত । ' স্তাহাদের তৎকালে চিকিৎসাবিস্তা, বিবিধ বৈজ্ঞানিকজ্ঞান এবং সভ্য সমাজের উচ্চ 
আদর্শও বিদ্ধমান ছিল। কিন্তু, ঈদৃশ মহোচ্চসভ্যতাক্ষ় সুতীক্ষজ্ঞানসম্পন্ন জাতি যে স্বকীয় 

_ পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্চিম্নাত্রও মনোযোগ দেন নাই-_-বলিতে কি, অবহেলা*্নিবন্ধন সামান্ত 
কালনিরূপণ বিষয়েও যে জগতের অন্তান্ত কয়েকজাতির নিকট আপনার অজ্ঞত! পরিচয় 

দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। কিন্তু, যৎকালে জগতের তাবংজাতি অজ্ঞানতমসাচ্ছ্ 
হইয়! বন্ত পশুর স্তায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার হৃষ্টিবিষয়ে 
অন্তান্ত জাতি কল্পনাও করেন নাই, তংকালে আর্ধজাতি সুগভীর চিস্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া 

রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ দেবভাষার মধুর সৌরভে স্ুমেক হইতে 
কুমেরু পথ্যস্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আমাদিগকে ছুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হুইবে যে, আমাদের পুর্ববপুরুষদিগের 'অবহেলানিবন্ধন আজ আমর! ভারতে লিপিরু কখন্ 
ও কোথায় উৎপত্তি হয়, তাহার যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ । তবে, আমর! যথাসাধ্য ভারতীয় 

লিপির প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। 

যুরোগীয় পণ্ডিতের বলেন, বৌদ্ধসম্রাট অশোক বা প্রিয়দর্শীর ঘোষণাপত্রই ভারতে প্রাচীন- 
তম--অন্ততঃ গ্রাচীনতম লিপি বলিয়া প্রখ্যাত। তাহারা বলেন, অশোকের পূর্ব্বে ভারতে কোন 
উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্ত, আমাদের ধারণা, এটা তাহাদের ভূল বিশ্বাস। কেন 

না, সেদিন পেপী কপিলবাস্তর নিকট পিপ্রাও নামক স্থানে এক স্তুপ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
তাহাতে বুদ্ধের ( শাক্যমুনি ) দেহাবশেষ ও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। আবার, 

সাঞ্ধী নামক স্থানে এক স্ত,পমধ্যে ছুইট। স্ষটিক-পাত্র পাওয়া যায়। সেই ছুইটা পাত্রে বুদ্ধের 
প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদৃগল্যায়নের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একটী 

পাত্রের আবরণের উপর *সারিপুতস” (সারিপুত্রস্ত ) এবং অন্তটার উপর “মহামোগলানস* 
( ্হামৌদগল্যায়নন্ত,) ক্ষোদিত থাকে । ইহাতেও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। 

"তথাপি পাশ্ীত্য পণ্ডিত মহাশয়ের যে কেন অশোকলিপিকেই ভারতের আদিলিপি বলিয়াছেন, 

তাহা জানি না। আরও তাহারা বলেন যে, অশোকলিপির পূর্বে কোন লিপি.উঃকীর্গ হয় নাই 
বলিগ্াই অশোকলিপিই ভারতের আদিলিপি। তাহাদের এ যুক্তি নিতাস্তই অসার। কেন 
না, তাহারা কোন উৎকীণ লিপি পান নাই দির যে পূর্বতন ভারতবাসী লেখনপ্রণালী 

জানিতেন না, তাহার প্রমাণ কি? 

উক্ত গ্রত্বতত্ববিদ্গণের মতে, অশোকের বোবীপঞ্'ন বকল রা বিভিন্ন বর্ণমালায় মিশিত | 



৪৮. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [ ১ম সংখা 

তাহার! বলেন, ব্রাঙ্গণেরা যে প্রকার লিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া স্াহাদ্বিগকে কখনই 
আদি লিপিপ্রবর্তিক বলিয়া অনুমিত হয় না । তাহারা এই সমস্ত লিপির গঠন প্রণালী দেখিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, অশোকলিপির অর্ধশতাবীপুর্ব্বে লিপিপ্রথা যংসাঁমান্তই উত্তরভারতে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। সুতরাং ২৫০ পুঃ খুঃকে অশোকের শিলালিপি-কাঁল বলিয়া স্বীকার করিলে 

সম্ভবতঃ ৩০* পূর্ব-ৃষ্টাবে উত্তর-ভারতে কিয়ৎপরিমাণে লিপি প্রথা প্রচারিত ছিল, ' ইহা 
বরিতে হয়। কিন্তু আমরা বলি--.অশোক যে নানাস্থানে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, 

ভাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। সেটা তাহার নিজ শাসন ভারতের অপর সাধারণকে জ্ঞাপন 

করিবার উদ্দেশ্ত। কিন্তু, প্রাচীন আর্ধ্যযুগে শিক্ষাবিধি স্বতন্ত্র থাকায় শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা 
উপদেশাদি দানের কোন আব্ক হয় নাই। বৌদ্ধেরা যেমন রোগের অবস্থা-ব্যবস্থা সমস্তই 

প্রস্তর-শসাদিতে লিখিয়! রাঁখিতেন__সেইরূপ ত্বাহারাই আবার শিলালিপি ইত্যাদি স্থাপনের 

রীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি অশোকের পূর্বে শিলালিপি ইত্যাদি নাই 
পাওয়া যায়) তাহাতে আমাদের লিখনপ্রণালীর অবিষ্যমানত! পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 

৩০০ পুঃ খৃঃ পুর্বে লিখন প্রণালী বিষ্তমান ছিল না, ইহা প্রতিপা্দন করিবার জন্ত কোন 
ফোন পণ্ডিত বলেন যে, %391)009 4১111201 60 90:01)৮010170 09 16008 41958001)5 

(78. 8, 00. 0. 0101167) 8113) 1846. 0. 46, ) অর্থাৎ আধ্যদিগের প্রাচীন সম্পত্তি ও 

আলেকসান্দারের প্লিপি” নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়। যাক যে, ত্রাঙ্গণ-স্থৃতি-ব্যবস্থা-সমূহ 

তৎকালে লিপি আকারে গ্রথিত ছিল না। নেয়ারখুস্ ([98:0108 ) রচিত এই পুস্তকখানির 

রচনা-কাল ৩২৫ পৃঃ খুঃ। কাজেই, মুরোপীয় মহাত্মাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের যথেষ্টই 
স্টুরিধা হইফ়াছিল। কিন্তু এ নেয়ারখুস্ই আবার গ্রস্থাস্তরে ( 0. 3. 2 6%. ৪ ) উল্লেথ করিয়া- 
ছেম যে, ভারতবাসীর| কার্পাস বস্ত্র | কাগজে অক্ষর যোজনা করিত। স্মুতরাং যুরোপীয়- 
দিগের দোহাই যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে, নেয়ারখুসের কিয়ৎ- 
কাল পরে ৩০২ পুঃ খৃঃ মেগাস্থিনিস্* উল্লেখ করেন যে ভারতবাসীদিগের কোন লিখিত 
পুস্তক ছিল না। তাহারা অক্ষর ও 0787)108৮ জাঁনিত না, 99913 ব্যবহার করিত ন!। 

অধিকস্ত, তিনি এরূপও উল্লেখ করেন যে, হিন্দুগণ শাখাপথ (১7-০%০ ) ও তন্তর্বর্তী স্থান- 
বিজ্ঞাপক ১০ ই্টেডিয়ম (9$99100।) দূরবর্তী এক এক খানি দৃরত্বনিদর্শক প্রস্তর 

অর্থাৎ 70216-86009 রাখিতেন | প্রতিবাদচ্ছলে যদি কেহ মেগাস্থিনিসের উত্তি উচ্ছার 
করেন, তছুতরে আমরা বলি যে, নেয়ারখুস্ ও মেগাস্থিনিস্ উভয়ের কেহই তীহ্ঁদৈর মস্তধ্য' 
প্রতিপাদক কোন.যুক্তি দেখান নাই । অথচ, উভয়েই প্রাযসমকালবর্তী। সুতরাং আমরা 
নেয়ারখুদের উক্তির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শনের কোন কারণই দেখি না। আনব, মেগ্রাস্থিনিস্ 

* 018£98619168 [0010%) 730. 90117070090 186 জগ (80) 96109 আফ, 5 
1 0198. 100. 7188 মস (00) 009 88009 80070, 0. 126-66. 



গন ১৬১১] ভারতে লিপির উৎপত্তি । ৪৯ 

বিত মাইলষ্টোন্গুলি যে প্রন্তরনির্িত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পায়ে না। 
পরস্ত, সেই প্রস্তরসমূহে দুরুত্ব্তাপক কোন চিহ্না্দি ছিল কি না, তদ্বিযয়ে বিশেষ সনোহ বিস্মমান। 
কেন না, পুরাতত্ববিদ্ বর্ণেল্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে অস্তাপি ৬ৎকালীন কোন মাইলষ্টোনই 
পাওয়! যায় নাই (9. [. ৮. 7. 2)। তবে, অশোকের শিলালিপি দ্বারা এই মাত্র (প্রমাণিত 
হইতে পারে, যে ২৫০ পূর্ব খৃষ্টাধে ভারতে লিপিগ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ইহ! পূর্ববর্তী কোন 
লিপিপ্রথার ক্রমান্থয়। ইহা! যে পূর্ববর্তী কোন লিপির ক্রমান্বয় গাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, 
সেই শিলালিপিতে সর্বপ্রকার অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ল্পষ্ট বোধের দন্ত ছু'একটা 
উদ্বাহরণও দেখান যাইতে পারে। 

১। ৩য় পিলালিপিতে দেখা যায় *অনপিতম্» 
৪র্থ , 5 প্আনপয়িসতি” 

ৃ ৬ষ্ঠা » * "আনাপিসতি” ৃ 
২। যে যেস্থলে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের পুনরুক্তি হওয়! উচিত, সেই সেই স্থলেই তাহার লোপ 

হইয়াছে, যথা--"পিয়স” “জনস” *আরভিস্ড+, প্দুকরম্”, প্থগরম্* ইত্যাদি। 
৩। আবার বর্ণ নির্ণয়ও এক প্রকাঁরের নয়। ভারতের দক্ষিণ দেশীয় শিলালিপিতে দেখা 

যায়--”"এতারিসম্” অপিচ “এভাদিসম্” ) পুনশ্চ দক্ষিণ শিলাঁলিপিতে "অনথেন্ু” এবং একপু- 
গিরির উত্তর শিলালিপিতে “অণথেন্ু”, অধিক্ত, দক্ষিণ শিলালিপিতে প্ৰসন” ও প্দসথ” উতর 

প্রয়োগই দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
৪। ন্যঞ্জনের পূর্বে যদ্চ্ছাক্রমে অন্ুনাসিক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্বতত্বজ্ঞ বর্ণেলের অন্ধু- 

মান এই যে যখন মিশ্ত্রীর পর্বতে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনবধানতাতেই 
এন্প পার্থক্য ঘটিয়াছে। অধ্যাপক বাসিলজিউ ( ড788911)9৬) এই মতের পক্ষপাতী । 
তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনতিকাল ধিলঘে বৌদ্ধগণ ভাহাদের ধর্মশান্ত্রগুলি 
শলিখিত” বলিয়। ইঙ্গিত করে (19: 39001310003, 0, 80 (28)1 এক্ষণে দেখা 
যাউক, 'থুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে ব্যবহৃত ছুই প্রকার ব্র্ণমালা কোথা হইতে 
আদিল। বর্ণেল বঙ্গেন, ৩০৭ পুর্ব খুষ্টাব্বের কয়েক শতাব্দী পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলে ও পারস্ত দেশে 
তৎকালগ্রচলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের লিপিপ্রণলী ভারঙবাসীদিগের জান! ছিল। 
ষলোমনের নিমিত্ত ফিনীসিয়গণ মস্তবতঃ দক্ষিণ ভারতে আিয়াছিল এবং তথায় “ময়ূর” লইয়৷ 
যায়। এ ঘটনা সত্য হইলে আঁমরা নিঃসন্দেহে ময়ুরার্থ হীক্র প্তুকি” (ণৃ'817) শবকে 
তামিল “তোকাই” শব্ধজাত খলিতে পারি (70৮ 0910611, 0০8, 04807) 0,660 ) 

পারসিকগণ ববননায়ুসের অধিকারকালে ৫*০ পুঃ খষ্টাকে পঞ্জাব ও উত্তরভারত আক্রমণ করে 
এবং "পাসিপলিস্” শু “নক্ষেরুস্তমের” শিলালিপিতে " ভারত” ২১শ ও ১৩প বিভাঁগ বলিয়া 
ক্ষোদিত হইয়াছে। 

ম্যাক্সমূলর উল্লেখ করেন যে, এইরূপে আলেক্জাগাঁধ কর্তৃক ভারতাক্রমণের পুর্বে অন্ত 
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জাতীয়দিগের নিকট হুইতে লিপিপ্রণাঁলী শিক্ষ' করিবার পক্ষে অথবা স্বয়ং এই .প্রণালী 
সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভারতবাসীদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। কেন না, ভারতবামীদিগের 
এই পদ্ধতির উদ্ভাবন বা পোষণ-পক্ষে সামান্ত মাত্রও চিহ্নাদি অস্ভাবধি দৃষ্ট হয় না।. ইহারা 
যে অন্রুত লিপিপস্বতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবে। 
এ দ্বিকে অশোক-শিলালিপিতে যে ছুই প্রকারের বর্ণমালার পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে উত্তর 

বর্থমালার সহিত আরেমেক বর্ণমালার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ বর্ণমালার 
কতকগুলিও যে সেই একই মুল হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, ইহা! স্পষ্টই অনুমান করা যায়। 
ইহাই ম্যাকসমূলরের মত। 

শুধু তাহা নহে,__অধিক দিনের কথ নয়,-বর্ণেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন যে দক্ষিণ 

ভারতে তৃতীয় এক প্রকারের বর্ণমাল! দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! প্রাচীন তামিল নামে বিখ্যাত, 

তাহাও সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । এই বর্ণমালা যদিও অশোকের বণমালার 
সহিত কৃতক সংস্রবযুক্ত, তথাপি অশোকের বর্ণমালা হইতে ইহা স্পষ্টতঃ উৎপন্ন নহে অথব! 
উক্ত বর্ণমালা এই তামিল-বর্ণমাল! হইতে সমুৎপন্ন নয়। শেষোক্ত ছুইটী ব্্ণমালার সেমিটিক 

বর্ণমালা! হইতে উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাহাদের বিশিষ্ট প্রমাণ বোধ হয় এই-_ 
উক্ত শিলালিপিতে শেষোক্ত দুইটা বর্ণমালাতেই স্বরবর্ণ-নিরূপণপক্ষে নিয়মের যথেষ্ট 

অসম্পূর্ণত! দেখিতে পাওয়া যায়। সেমিটিক বর্ণমালার স্তায় এই ছুই বর্ণমালার আস্ঘবর্ণ আছে ; 
কিন্ত, শব্দের মধ্যে কোন ব্যগ্তনবর্ণের পর ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে ; প্রাচীন তামিল বর্ণ- 
মালায় আদিবর্ণ “ই” ও “উ*্, ব্যঞ্জনবর্ণ “5৮ ও “*”* হইতে সামান্তই পৃথকৃ। সমন্তই স্বীকার 
করিলাম। কিন্ত, কোন্ যুরোপীয় পণ্ডিত না! বলিবেন যে, যে সমস্ত ভাষায় স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনের 

উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ভাষার উপযোগিতার নিমিত্ত ফিনিসীয় বর্ণমালার উৎপত্তি? 

সেমিটিক বা সাইরো-আরেবিকে সে নির্ভরতা আছে, তাই তাহা ফিনিসীয় হইতে উদ্ভূত বলিতে 
পাঁরা যাঁয়। কিন্তু সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় সে নির্ভরতা আছে কি? তবে ইহাদিগকে কেন 

সেমিটিক বা ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন বলিতে যাইব? ভারতীয় লিপিপ্রথা কখনই ফিনিসীয়- 

দিগের নিকট হুইতে গৃহীত হইতে পারে নাঁ। কারণ, যদ্দি খুঃ পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাবীতে 

ভারতে ( অবশ্ঠ যুরোপীয়দের মতে ) লিপিপ্রথার আরস্ত স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে খৃঃ পুঃ 
নবম শতাব্দীর পর, যে ফিনিসীয়গণ ভারতবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্বদ্ধ-পরিহার করে, €সই 

ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে থুঃ পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীরা কখন লিপিপ্রথার 
অনুকরণ করিতে পারে না। যদি তাহারা অন্য কোন যুক্তিপ্ঘারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন, 

তাহা হইলে তাহাদের মনক্কামনা কতক দ্িদ্ধ হইতে পারিত। এক্ষণে ফিনিসীয়দিগের ব্ণমাল| 

হইতে ভারতীয়, বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা না করিলে ম্যাক্সমূলর মহাশয়ের বাঁক্যের যাথার্থ্য 
বোধগম্য হয় না। এদিকে আবার কপুর্দগিরিতে অশোকের যে উত্তর-শিলালিপি রক্ষিত 

আছে, যুরোপীয়গণ বলেন, তাহ! অন্তান্ত সেমিটিক বর্ণমালার স্তায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
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বামভাগে সমাণ্, (আমর! কিন্তু ইহাকে বাঁম হইতে আরস্ত:করিয়া দক্ষিণদিকে পাঠ করিয়াছি)। 
যাহা হউক, দক্ষিণ-শিলালিপির বর্ণমাল1 যদিও বিপরীত ভাঁবাপন্ন, তথাপি শিলালিপি পাে, 

তাহার! নাকি সপ বুবিয়াছেন, যে' এক সময়টএই বর্ণমালার আরম্ত দক্ষিণদিকেই ছিল। ইহাই 
অধিকাংশ যুরোগীয় পণ্ডিতদিগের.মত। তাহাদের মত এই যে, এই বর্ণমালার সহিত্ হিমীরাই- 
টিক বর্ণমালার বিশেষ সাদৃশ্ঠ আছে এবং ইহাও সেই বর্ণমালা হইতে উদ্ভৃত। হিমীরাইটিক্িগের 
নিকট ভারতীয়দের লিপিপ্রথা শিক্ষা বড় আশ্চর্যের বিষয়। কোন্ যুক্তিবলে ইহা স্থিরীককৃত 
হইতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের লোকেরা তুষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতার্ধীতে ভারতকে বর্ণ- 
মালা-শিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল? বিঘন্মগুলীর সকলেই বিদিত আছেন, সেদিন একজন ফরাসী 
পর্য্যটক যে বুট ফীডন্ হিমীরাইটিক্ (3০000186407 [71077201816 ) শিলালিপির আবি- 

স্কার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর বামদ্দিক হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত (19697 ৮ ৮০০ 11910 

2৪0 117 0105 8112. 29160060017 815101) 186 1871, 00, 10-11)1 এ ক্ষেত্রে অশোক 

লিপি যাহা বিপরীত-ভাবাপন্ন, তাহা কিরূপে হিমীরাইটিক সম্ভূত হইতে পারে। প্রত্যুতঃ খুঃ 
পৃঃ চতুর্থ শতাবীতে হিমীরাইটিক সভ্যতা সম্পাদিত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। 
মুসো হালেতি (81655) হিমীয়রাইটিক সভ্যতার কাল খৃষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দী বলিয়। অনুমান, 
করেন। অধিকন্ত, যে হিমীরাইটিকৃদিগের স্বরবর্ণের আদৌ প্রয়োগ নাই-_ক্যাহারা'* কেমন 

করিয়! শ্বরবিপুল সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষাপ্রয়োগকারী ভারতীয়গণকে লিপিমালা! যোজনা! 
করিতে শিখাইবে ? | 

মহারাজ অশোকের লিপি পালিভাষায় লিখিত। ইহা সর্বজন সম্মত। বিত্ব, আমরা 

পাঁলী অক্ষরগুলি বিদেশী অক্ষরসম্তৃত, ইহা শ্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের স্বপক্ষ 

সমর্থনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদের মতে, যদি পালী অক্ষর ফিনিসীয়, আরমীয় 
অথবু। হিমরাইটিক ইত্যাদি কোন বর্ণমাল। হইতে গঠিত হইত, তাহ! হইলে যুরোপীয় পণ্তিতজন- 

কল্পিত গান্ধারলিপির কোন মূল, পালীর আকার ও উচ্চারণগত কিছু না কিছু সাদৃশ্ঠ 

দেখিতে পাওয়া যাইত । কিন্তু, দুঃখের বিষয় উক্ত ভাষার আকৃতি ও উচ্চারণের তুলনায় 
'মামর! কিছুই সা্দৃশ্ত দেখিতে পাই না। পালির সহিত তুলনায় আমর! যাহা দেখিতে পাই, 
তাহ! নিয়ে উল্লেখ করিলাম। 

*৯। মিসরদেশের কোন একটী অক্ষর পালির সমোচ্চারণযুক্ত কোন একটী অক্ষরের 

সদৃশ নয়। 
২। ফিনিসীয় বর্ণমালায় ৯২টী অক্ষরের মধ্যে কেবল একটা মাত্র “গিমেল” অক্ষর পালির 

“গ*র সহিত কতকটা তুল্যাকারবিশিষ্ট। 
৩। ছিমরাইটিফ অক্ষরগুলির সহিত পালির কেবল পদ” ও প্ৰ* এই ঢুইটী অক্ষরের 

কথক্চিৎ প্ীক্য আছে। 

৪। আরমিয়ান অক্ষরগুলির মধ্যে একটা মাত্র অক্ষরও পাঁলির সহিত্ত- মিলে নাঁ। তকে 
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যদি ইহার *শপ্র স্থানাপন্ন অক্ষরকে উল্টা করিয়া! দেখ! যায়, তাহা হইলে ইহা পালির *শ”র 

সহিত কিঞ্চিৎ মিলিলেও মিলিতে পারে। 

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ষে ফিনিসীষ বর্ণমালার সহিত গান্ধার অক্ষরের 
যতটুকু সাছৃহ, পালির সহিত তাহাদের শতাংশের একাংশেরও সাদৃশ্ঠ নাই। পালির সহিত 
ফিনিসীক্ ইত্যাদি বর্ণমাঁল| কণামাত্রও মিলে না। সকলেই জানেন, পাঁলি ও গান্ধার লিপিতে 

পরম্পর ্ক্য নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ছুইটী লিপি একটী লিপির 
শাখ নহে-_অর্থাৎ গান্ধারলিপি সেমিটিক বর্ণাত্মক এবং পালিলিপি সেমিটিক হইতে পৃথক্। 

ফিনিসীয় বর্ণমালি! হইতে জাতভাষায় স্বরবর্ণ পৃথক্ হয় নাই। ইহাদের অক্ষর ছারাই 
স্বরের কার্য হয়। কিন্তু পালিতে ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের চিহ্নমাত্রই অবস্থিত রহিয়াছে । গ্রীক, 

ইংরেজি, হিমরাইটিক, মিডিয়ান, ইথিয়পিক, আরবী, কুকী পহলুই, ইত্যাদি যে সমস্তলিপি 

ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের ক্রম ( অ-ব-গ দ-হ ইত্যার্দি) ফিনিসীয় বর্ণমালার 

সহিত মিলে । কিন্তু, পালির বর্ণমালার ক্রম এ্ররূপ নয়। 

এই সকল কারণ হুইতে প্রতীতি হইতেছে ষে পালিলিপি ফিনিসীয় অথবা তজ্জাত কোন 
লিপি হইতে গঠিত হয় নাই। ইহা! ভারতে আধ্যগণ কর্তৃক নির্মিত স্বতন্ত্র একটী লিপি। ইহা 
হইতেই "ভারতের বাহিরে সিংহল, যবদীপ প্রভৃতির এবং তিব্বত হইতে মঙ্গোলিয়। পর্যযস্ত মধ্য 

এসিয়ার লিপি-নিচয় গঠিত হইয়াছে । তবে ভাক্তার ওফ্রেন্ট, মূলর, ডাক্তার ্টিভন্দন্, ডাক্তার 
গোল্ড শ্মিথ, লেনমমণ্ট, বর্ণেল প্রভৃতি পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন-_-তৎ- 

সমুদয় নে অযৌক্তিক, তাহা অমর পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পালি অক্ষরের সহিত যে আরমিয়ান 

অক্ষরের আদৌ মিল নাই, তাহা আইজাক্ টেলারও দেখাইয়াছেন। 
ডাক্তার বুহলরের মতে প্রাচীন ভারতে ছুই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাহাদের 

নাম "থরোঠী” ও প্তরাঙ্গী”। থখরোষ্ঠী খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে থৃষ্টীয় ছিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত 
ব্যবধ্ত হইত। ইহাঁর ব্যবহার পূর্ধ্বে আফগানিস্থান এবং উত্তর পঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
(৬৯* হইতে ৭৩* ৩০ পূর্বে এবং ৩৩ হইতে ৩৫" উত্তরে) ইহা বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে 
সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপর বর্ণমাল! প্্রাঙ্মী”ই এতছুভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর। ইহাই জাতীয় 

বণমালা। ইহা! হইতে অন্যান্য বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে । প্রথমতঃ ইহা দক্ষিণ হইতে আরস্ত 

করিয়া বামে লিখিত হইত। ডাক্তার বুহুর বলেন যে ইহা! ফিনিসীয় বর্ণমালার প্রাটীনগ্ডম 
ফোন লিপি হইতে উৎপন্ন। তিনি এরূপ বলেন যে বর্ণমালা ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায় কতৃকি 
মেসে(পোর্টেমিয়া হইতে ৮০০ পূর্ব ৃ ষ্টাকে ভারতে আনীত হয়। ৫** থুঃ পুঃ হইতে ২০০ 

খৃষ্টাৰব পর্য্যন্ত শিলালিপিগুলি প্রারুতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত শিলালিপির আরম্ভ ২০০ 

খুষ্টাা। সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত গ্রাটীনতম নাগরী শিলালিপি আছে, সেগুলির সময় ৭৫৪ 
থৃষ্টান্দ। আর, এই বর্ণমালায় যে সমস্ত প্রাচীনতম পাগুলিপি পাওয়! যায়, তাহাদের মধ্যে 
কোনটাই খুষটার় একাদশ শতাঁদীর পূর্ববর্তী নয়। দ্বাদশ শতাবীতে নাগরীর প্রভাব পুর্বব- 
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দিকে বুল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কালক্রমে ইহ! হুইতে বাঙ্গাল বর্ণমালায় উৎপতি হইয়াছিব। 
কতকগুলি থরোঠী সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার! আরামেক সমুৎপন্ন । বহু প্রাচীনকাল 
হইতে ৬০০ খৃষ্টান পর্য্স্ত সংখ্যাগ্চলি অক্ষরের সাহায্যেই ব্যবহৃত হইত। এইগুলি প্রানটীন 
মিসর হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এইনপ 'ভাবে বুহনর নিজ মত লিপিরন্ধ করিয়াছেন.। তিনি 
এইরূপে বর্ণের উৎপত্তি বেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমর! তাহার মতের পক্ষপাতী নহি! 
ডাক্তার বুহল্জরের স্তায় ডাক্তার টেলর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে ত্তাহা- 
দের নিজ নিজ মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোচন! করিতে গেলে একখানি 

বৃহৎ পুস্তক হুইয়া পড়ে। কাজেই আমার এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে বান্ছল্য ভয়ে সেগুলির আলো।- 
চনায় বিরত রহিলাম। 

আমর পুর্বে বলিয়াছি--লেখন-প্রপালী যে ভারতের বহিঃগ্রদেশে ব্যবহৃত হইত, হিন্দুর! 
তাহা জানিতেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত পাণিনির ৪১1৪৯ সুত্র হইতে বেশ বুঝা 
যাঁয়। এই শৃত্রে তিনি ষবনানী-শব্ের ব্যুৎপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যুরোপীয়দিগের মতানুসারে 
খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলিকুত পাণ্বিনির মহাঁভাষ্য অনুসারে, পাঁণিনি যবনদিগের 
লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, এই ঘবন শব্দের অর্থ কি, তাঞঙ্ীই বিবেচ্য । পাঁণিনির 
সুত্র ও মহাভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল। মুত্র যথা-_ , 

“ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ধরুদ্র-মুড়-হিমারণ্য -যব-যবন-মাতুলাসাধ্যাণাম্ আণুক্” 
মহাভাষ্য বথা-স 

“হিমারণ্যয়োর মহত্বে”। ছিমারণ্যয়োর্ মহত্ব” ইতি ব্যক্তব্যম্। মহদ্ধিমন্ হিমানী। 
মহদ্ অরণ্যম্ অরণ্যানী। প্যাবদ্ দোঁবৈ” “যাবৎ দোষ” ইতি বক্তব্যম্। দোষে যবে যবানী। 

যবনাল্লিপ্যাম্। প্যবনাল্ লিপ্যাম্” ইতি বক্তব্যম। যবনানী লিপিঃ।” ইত্যাদি। 

পতঞ্জলির পূর্ববর্তী পাণিনির বাণ্তিককার কাত্যায়ন এবং পতগ্জলি উভয়েই যবনানী 
অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। ইহা! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যনন শব্দটা যখন জাতি- 
ব্যঞ্জক, তখন্ন ষে নিশ্চয়ই পাঁণিনির পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
কিন্ত পাঁণিনির পূর্বে বলিলে কোন্ সময় বুঝায় তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। 

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডষ্কার তাহার “25010191৯০৮” নামক গ্রন্থের ২২৫---২২৭ পৃষ্ঠাক্গ 

রলিয়াচ্ছন যে, পাঁণিনি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান 

যুক্তি এই যে দনির্ববাণো বাতে” এই অষ্টম (২৫০) কুত্র-বুদ্ধদেবের নির্বাপার্থ বিজ্ঞাপক ব। 

পোঁষক নহে। অতএব পাঁণিনি বুদ্ধদৈবের পূর্ববর্তী । এই একই শুত্র আবার শাকটায়নের 
(8১২৪৯ ) ব্যাকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ভাঁষ্যকার ফক্ষবর্শন্ এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিকা-. 
ছেন যেন গোল্ড্,কারের ব্যাথ্য। নিতান্ত রূঢ় বলিয়া! বৌধ হয়।-_-“অবাতে কর্তরি। নির্বাণে! 
মুনিঃ। নির্বাণ প্রদীপঃ। অবাত ইতি কিম্। নির্বাতে! বাতঃ। নির্ব্বাতেণ বাঁতে।” আবার 
অধ্যাপক বেন্ফী (999010069 9. 90180)1359280109%1 0, &8 9.1) পাণিনিকে প্রায় 
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৩২০ পূর্বব-খৃষ্টাব্ধের ব্যক্তি বলেন। অধুনাতন অধ্যাপক ওক্রে ,( 40950)6)এর মতে, 
পাণিনি খঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। লাঁস্সেনের মতে পাঁণিনি ৩২০ থৃঃ পুঃ জীবিত 

ছিলেন। কেহ কেহ আবার 'এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাবীর ব্যক্তি। 
কেবল একমাত্র ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাণিনিকে খঃ পুঃ দশম শতাবীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। 
এক্ষণে পাণিনির আবির্ভাবকাল যাহাই হউক না৷ কেন ইহা স্থির নিশ্চয়, তিনি পুঃ খুঃ ঘিতীয় 

 শতাবীর বৈয়করণ নহেন। সে যাহাই হউক, পাঁণিনি যবন শবে এসিয়াটিক বা মুরোপীয় 
প্গ্রীক” অর্থে কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব আসিরীয় বা পারস্তাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়। প্রয়োগ করিয়াছিলেন । যবন শবটী হীক্র ৪5৪7 শব্দের সহিত সম্পর্ক যুক্ত [701)68এ 

[৮০৮৩৪ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । পাঁণিনি ব্যাকরণের কাশিক৷ বৃত্তিতে প্যবন!ঃ শয়ানা£ ভুঞ্জাতে” 

এই বাক্যটা প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। “যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে “এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই " 
বুঝা যায় যে এক সময়ে “্যবন” শব্দদ্বারা এসিয়াটিক গ্রীকদ্দিগকেই বুঝাইত। পরে ইহা 
আরব অর্থেও গৃহীত হইয়াছিল। রেনো (7:9/20 ) ও বেবের যবন অর্থে শ্রীকই বুঝেন। 
এক্ষণে বনানী অর্থে যে লিপি বুঝায়, তাহা নিঃসশ্দেহ। কিন্তু পাণিনির কাল ৩৫ খু: পৃঃ 

ধরিলে ইহা গোল্ডষ্ট কান্জীর পারস্তলিপি বুঝায়, নতুব! বেবেরের মীমাংসা! অনুসারে গ্রীক বা 
ফিউনিফর্ম্ লিপিও বুঝাইতে পারে। যা! হউক পাঁণিনি-ুত্র সমুদায়দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, তাঁহার সময়ে ভারতে লিপিপ্রথা প্রচলিত ছিল। হোৌগ বলেন, বিলুপ্ত প্রাচীন আর্া- 
সাহিত্যের নষ্টাংশে যাহা কিছু পাওয়! যায়, তাহাতে লিখনার্থ কোন ধাতু ব। শবের ব্যবহার 
নাই । কিন্ত যখন লিপিপ্রথার স্থাষ্টি হয় নাই, তখন বৃহৎ গন্ভ বা বিজ্ঞানসঙ্গত গ্রন্থ কিরূপে | 

রচিত হইত, তাহা আমর৷ সহজে বুঝিতে পারি না॥ 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রন্থে লিখন বিষয়ে কোনরূপ ইঙ্গিত ন! থাঁকিলেও থাকিতে 
পারে। বস্ততঃ আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ব্রাঙ্গণেরা' কোন পবিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ কর! ভয়ানক 

পাপমনে করিতেন । আবার ম্যাক্সমূলারও বলিয়াছেন, ৮[1)679 82 8607)297 21217002008 

000%)) 0১০১৪ (0 0০৮6 0186 0610919 61১9 61059 ০01 1780101 07 06601£9 61)9 81)980 ০01 

79900101809 11) 10019 11606 82৪ 808010661) 0010000, তিনি এমনও বলিয়াছেন 

যে পুস্তক, মসি, কাগজ ব। লিপি বুঝায়, এমন কোন শব্খ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। তাঁহার এই 

মত নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কেনন! ব্যাকরণের স্তায় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত বনপার 

যে কথন লিপিগ্রথার সাহাষ্য ব্যতীত রচিত হইতে পাঁরে, ইহা আমরা ধারণাই 'করিতে পারি 
না। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন লিপি কাহারও বিদ্দিত্ত ছিল না, তখন তাহার! কেমন 
করিয়! বিশুদ্ধ গন্ঠে বৃহৎ বৃহৎ নীতি গ্রন্থ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তি, ব্যাকরণ, কোষ ও ধর্মগ্রন্থ 
রচন| করিতেন, তাহাদিগকে পৌর্বাপর্যযান্থসারে সজ্জিত করিতেন, এবং কেমন করিয়৷ তাঁহা- 
দিগকে অধ্যায়াদিতে বিভক্ত করিয়! তাহার্দের সব্বন্ধ নির্ণয় করিতেন। অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত 

কেমন করিয়া যে ব্যাকরণের স্ি-সতাদির বিস্যমানত! সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমা- 



সন ১৩১১] ভারতে লিপির উৎপতি। ৫৫ 
দের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। আজও পধ্যস্ত কত জ্যোতিষিক গণনার নিদর্শন রহিয়াছে, যাহাতে 

থূঃ পুঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্বীতে দেশাস্তর (0/৮009) ও দ্রাঘিম! রেখার (14008:6049) 
অংশ দ্বারা নক্ষত্রের যথার্থ স্থান নির্ণীত হইত। কিন্তু এতৎ সমুদায় কি সংখ্যারাশির জান 

ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে ? যদি তাহা হয়, তাহ! হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, বাহাদের 

এরূপ উন্নত লিখিত অস্কশান্ত্র ছিল, তাহারা বর্ণমালার জ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ম্যাক্সমূলর 
পুরাতন সংস্কতগ্রস্থে লিপি বিজ্ঞাপক কোন শৰের প্রয়োগ নাই বলিয়া নিতাস্তই ভ্রাস্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে বর্ণ, কার, কাণ্ড, পত্র, হুত্র, অধায়, গ্রন্থ ইত্যাদি সংজ্ঞার 

' প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হইলে প্রাচীন ভারতে লিপিগ্রণালী অজ্ঞাত ছিল এ কথা আমরা কখনই 
বলিতে পারি না । গ্রন্থ” শবের অর্থ”একত্র করা ।* ইহ! তালপন্র সমুদায় বিদ্ধ করিয়! 

একত্র সমাবেশরূপ প্রাচীন হিন্দুপ্রথার দ্যোতক। তালপত্রের পু'থি এখনও আমাদের এই 

অর্থের জাজ্জল্য উদাহরণন্বরূপ বিদ্তমান। বন্ধন কর! হয় বলিয়! জন্মান্ ভাষাতে 8970 শবের 
অর্থগ্রন্থ। বোটলিঙ্গ (39)010£) এবং রোথ (7১০৮) বলেন, প্গ্রস্থ শৰের অর্থ লিখিত 

পুস্তক, ইহাতে অন্ত কিছু বুঝায় না।” এইরূপ লাটিন 16875 বলিলে লিখিত পুস্তক বুঝায়, 
অন্য কিছু বুঝায় না। প্ব্ণ”শব্ের অর্থ চিহ্ন। “কার”শবে লিখিত ও উচ্চারিত চিহ্ন উভয়ই 

বুঝায়। প্অক্ষর” ইংরেজি "$118৮1৩এর অর্থগ্তোতক। ইহা “বর্ণ” ও “কার” উভয়ের অর্থও 
বুঝায়। “অক্ষর” শব্দ সর্বপ্রথম যঙ্ুঃসংহিতায় প্রযুক্ত হয়। খকের ইহার দুইবার প্রয়োগ 

দেখা যাঁয়। যথা 

“গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামব্রৈষ্,ভেন বাকং। 

বাকেন বাকং দ্বিপদ1 চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥৮ খক্ ১ম, ১৬৪ সু, ২৪। 

পাণিনি “লখন” অর্থব্ঞক *লিপি* ও “লিবি* শব তাহার অষ্টাধ্যাকী গ্রন্থে ব্যবহার 

করিয়াছেন ( দিবাবিভানিশা-প্রভাভাস্করাস্তানগাদিবহনান্দীকিং লিপিলিবিবলি (১২২১ )। 

আমরা পূর্ব্রে দেখাইয়াছি যে পাণিনি প্যবনানী” শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন, কাত্যায়ন ও 

পতঞ্জলিও অর্থ করিয়াছেন যে “্যবনানী” শব্দের অর্থ প্যবনদিগের লিপি”। অতএব ইহ! 

হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনধিগের লিপি বলিয়া একটা স্বতন্ত্রলিপি 
ছিল। পাণিনি-- 

্ “সমুদ্বাঙভ্যো। যমোহগ্রন্থে (১৩৭৫ ) 

* "অধিকত্য কৃতে গ্রন্থে” (৪1৩৮৭ ) 
প্কৃতে গ্রন্থে” (81৩১১৬ ) 

“কণ্টকানীকসরকমোদকচষকমস্তক্পুক্ত কং* ( পুল্লিঙ্গ সুত্র ২৯) 

"লিখ, অক্ষরবিস্তাসে” (তুদাদিগণ) ৃ 
প্্বরিতেনাধিকার£” (১1৩১১) র্ 

এই দুত্রগুলিতে প্রস্থ” ও “পুস্তক” শব্ধ এবং এমন কি “লিখ. ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেম। 
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পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন প্রমাণ করিয়াছেন যে পাঁণিনি ষে প্রকারে “অধিকার* পদের সংজ। 

দিয়াছেন, ভাহা লিপিজ্ঞান স্বীকার ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নয়। পাণিনি *রেফ», প্রয়োগ 

করিয়াছেন এবং শ্বরিত-চিষ্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি কাত্যায়ন পরেফের” বুৎপত্তি 
দেখাইতে গিয়া! প্রমাণ করিয়াছেন যে “রেফ» *র” বর্ণভিন্ন আর কিছুই নয়। অষ্টাধ্যায়ীর 
ব্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পার্দের ১১৫ হুত্র পাঠে জানা যায় যে, পাণিনির সময়ে পন্বস্তিক” আদি চিক 
ব্যবহৃত হইত। উক্ত গ্রন্থের “বাস্থপ্যাপিশলে£% ( ৬1১৯২), *অবঙ স্ফোটায়নন্ত” (৬১১২৩ ), 

প্্ততো। গার্গান্ত' (৮৬২৯ ), “লোপঃ শাকল্যন্যা” (৮1৩১৯), প্লঙঃ শাকটায়নস্তৈব” (৩৪১১১ 

মাদ্রাজ সংস্করণ), “ইকোহম্বোধঙ্যোগালবস্ত” (৬৩1৬১, *ধতোভা রদ্বা জন্য” (৭২1৬৩), প্তৃষিমুষি- 
কূশেঃ কাণ্পন্ত” (১২২৫) ইত্যাদি সুত্র হইতে ্পষ্টই জানা ধায় যে পাণিনি, আপিশপি, 

স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভারদ্বাঙ্জ এবং কাশ্তপ-ব্যাকরণ জানিতেন। 

কেননা, পাণিনি এ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধত করিয়াছেন । এই সমস্ত দেখিয়া কে 

না বলিবে, পাণিনির সময় যে লিপিপ্রণালী ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাণিনি 

তাহার ব্যাকরণ পগ্রন্থ”শবৰ চারবার প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তীহার ব্যাকরণে “রেফ ৮ 

বিস্তমান থাকায় সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে গ্গ্রন্থ”শবের অর্থ লিখিত পুস্তক ভিন্ন অন্ত 
কিছুই হইতে পারে না । পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "লোপোহদর্শনম্”। যদি তাহার 
সময় লিপি প্রণালী না থাকিবে, তবে "লোপোহশ্রবণম্” এ কথা কি তিনি প্রয়োগ করিতে 
পারিতেন না? জশ্বলায়নের শ্রোতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রাতিশাখ্যে এইরূপ বিষয় সমস্ত 
উল্লিখিত আছে যে, লিখন প্রণালীর বিদ্কমানতা অস্বীকার করিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা 
আদৌ অসম্ভব হইয়৷ পড়ে। ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র পাণিনির কাল খঃ পৃঃ নবম বা দশম 
শতাবী অন্থমান করিয়া বলিয়াছেন যে, বুগ্ধদেবের আবির্ভাবকালের বনপূর্ব্রে এবং কথিত সংস্থ 
গাথার ভাষায় পরিণত হইবার বহুপূর্বে রয়োদশ পৃঃ খষ্টাবকে ভারতী লিপির মি ধরা 
যাইতে পারে। অপিচ, ব্রাহ্মণগ্রন্থেও পকাণ্ড” ও “পটল” শব্ধ পাওয়া যায় । ইহাদের « পুস্তক 
বিভাগ” শতপথত্রাঙ্গণে লিখিত আছে যে, "এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দিগুণ পডক্তি 
তিন বেদে আছে। এক বর্ষে ১০৮০০ (৩৬০৯৩* ) মুহূর্ত দ্বিগুণ আছে। ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে, যদি তখন তিন বেদের লিখিত পুস্তক ছিল না, তাহা হইলে বেদের পড.ক্ষি-গণমা 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিও একটা সুত্র দিয়াছেন, “ছন্্তপি দৃশ্ততে” (1১1৭৬ )। 
এই স্থত্র পাণিনিকর্তৃক প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে পাণিমি যদি লিখিত 'বেদ ন1 দর্শন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার “বেদেও দেখা যায় এ কথা বলিবার তাৎপর্ধ্য বা প্রয়োজন 
কি? যাহা হউক, এইরপ প্রয়োগ্াদি দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে এই অমৃতময়ী দেবভাষার 
লিপি যে কতক্লাল হইতে রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য। তবে এই পর্যন্ত মুক্তকঠে 
বল! যাইতে পারে যে অন্ততঃ থুঃ পৃঃ ষোড়শ কিংবা! সপ্তদশ শতাব্দীর পরে কখনই লিপির উৎ- 
পত্তি হয় নাই। তবে, কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা খুঃ পুঃ যোড়শ বা সপ্তদশ শতাবীতে 
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ভারতীয় লিপির শ্ৃপ্টি শ্বীকার করিতেছি । পাপিনি এবং তাহার পূর্ব্পুকষধগণ যে লিপি ধ্যবহার 

করিয়াছিলেন, তাহ! কি প্রকারের লিপি এক্ষণে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য 

হইতে পারে। কিস্তু বিবেচ্য বিষয় হইলে কি হইবে, তাহ! আমাদের জানিবার কোনও উপায় 

লাই। পরস্ত, তাই বলিয়া! কি ভারতীয় লিপি বাষ্টীয় বা ফিনিলীয় অথবা ছাইপিটিক লিপিসন্তৃত, 
ইহা! আমর! কখনই স্বীকার করিতে পারিব না । আমাদের এ দেবভাষায় ভিপ দেবকল্প ধষি- 
সেবিত ভারতেই সঞ্জাত? অন্ত কোন ভূমি ইহার জন্মভূমি হইতে পায়ে ন7া। কারণ, সেই সুদূর 
গ্ুপ্রাচীন অতীতে, ভারতবাসীিগকে লিপি-প্রদান পক্ষে, ষর্দি কোন জাতির কণ্মন। কর! যায়, তবে 

' সেই জাতি হয় পারস্ত, নয় ফিনিসীয় কি হীক্র। কিন্তু, যদি কেহ পালি অক্ষরগুল পাশ্চাত্যলিপির 

সহিত তুলনা করিয়! দেখেন, তিনি দেখিবেন যে ইহার সংখ্যাকি আকৃতি কিছুতেই পাশ্চাত্য 
লিপির সাদৃশ্য হইবে না। আমরা পূর্বেই আভাষ দিয়াছি যে পাঁলির কি মাত্রা কি লিখিবার 
ধরণের সহিত পাশ্চাত্য কোঁন লিপির কণামাত্রও মিল নাই। জুতরাঁং ভারতীয় লিপির 

পা*চাত্য উদ্ভবের কথ! ধিনি যতই বলুন না কেন, তাহ কখনই গ্রাহা হইতে পারে না। প্রকৃত 

প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তৎকালে চীনদিগেরও ভারতকে লিপিপ্রদদান করিবার কিছুই ছিল ন৷ 
এবং সেই সময় ভারতের নিকটবর্তী কোন দেশেই এমন কোন জাতিই ছিল না, যাহার৷ 

ভারতকে বর্ণপ্রদানের উপযুক্ত হইয়াছিল। ন্ৃতরাং ইহা অনায়াসেই অন্গুমিত হইতে পারে *যে 
হিন্দুগণকর্তৃকই পাঁলির আঁকার ও গঠন প্রণালী কল্পিত হইয়াছিল। তবে, এরূপ হইতে পারে 

যে তাহার! সেই সময় ভারতে প্রচলিত কোন দেশীয় আদর্শে তাহ! গঠিত করিয়াছিলেন । 

জগতে যাবতীয় বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক 

ঘর্ণমাল।র নিকটবন্তী। যে ফিনিসীক্প বর্ণমাল! সমগ্র যুরোপীয় বর্ণমালার মুল, তাহাতেও 

তাহার ক্রম, সংখ্যা ও মাত্রাি বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রত্যেক উপাদানের অঙ্ভাব 

পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণোৎপন্ন সমস্ত সাইরো-আরেবিক ভাষায়, এমন কি 

গ্রীক ও লাটিনে পধ্যন্ত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালীর উপাদানের অভাব রহিয়াছে। সহজেই প্রমাণ 
কর! যাইতে পারে যে, প্র সমস্ত বর্ণম[ল। সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবিহীন এবং অনাবশ্ঠক বর্ণের পুনরুল্লেখ 

দোষে দুষিত। হীক্র ভাষায় পুর্ধের স্বরচিহ্ন ছিল না। জেসেনিয়স্ (১৮৩৭ খৃঃ) বলেল, 

অধুনা যে সমস্ত স্বরচিহ্ম দেখিতে পাওয়া যায় সেগুগি খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীতে সযোজিত 

হইয়টছে। উচ্চারণ-পার্থক্য নাই অথচ “ক* উচ্চারণের জন্য হীক্রভাষায় ছুইটী অক্ষর আছে। 
যথা,_-“কাঁপ* এবং কপ৮। ইহাদ্দিগের মধ্যে একটা নিশ্চয়ই অনাবস্ক। এইরূপ গ্রীন 

শ্রীকে “কাগজ” ও “কগপা”” নামে দ্ুইটী বর্ণ দেখা যায়। অন্তান্তি বহুবিধ দোষসক্কেও যুরোপীয়- 

গণের মধ্যে কেহ কেহ যে কেন ভারতীয়লিপিকে বাক্ীয় ও ফিনিসীয় বর্ণসম্ভৃত বলেন, 

তাহা বলিতে পাঁরি না। সংস্কৃত বরমালার সায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিশিষ্টক্রম.-যতদূর জামি, 
বলিতে পরি, জগতের কোন বর্ণমালায় নাই। বাগযস্ত্রের গঠনপ্রণালী শনুসারে সংস্কত 

ব্থমাঁলার ক্রম স্থিরীরূত হইয়াছে । আশ্চধ্য এই, ভাষার যতশুলি ধ্বনির 'অ ধস্তাক, ইহাতে . 
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ঠিক ততগুলি অক্ষর সমাবেশিত হইয়াছে। ইহার একটী অক্ষর ভুলিয়। লইলে ভাষার অঙ্গহানি 

হইবে, ক্রমের বিপধ্যয় ঘটিবে। বাগয্ত্ের স্থান বন্রগতি। কণনালী ও জিহ্বামূলের সংযোগ 

স্থান হইতে ওগ্ঠপ্রীস্ত পর্যন্ত বাঁগযস্ত্ররে অধিকার । কণ্ঠনালী হইতে বক্রভাগে কিছু উর্ধে 
গিয়াছে । উর্ধভাগে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ নিশ্নভাগে আসিয়া অর্ধবৃত্তাকার ধারণ করিয়াছে। 
কঠনালী হইতে উদ্ানবাযু চালিত হইয়া যখন এই অর্বৃত্তাকারের মধ্য দিয়া বাহির হইতে 

যায়, তখন নানা “ম্কটধ্বনি” উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এক একটা অক্ষর 'এক একটা 

ক্রমোৎপন্ন স্ফুটধ্বনিব্যঞ্কক। - কণ্ঠনালী হইতে ও্প্রাত্ত পর্য্যন্ত স্থানের মধ্য দিয়া উদানবানু 

যখন বহির্গত হইতে যায়, তখন বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হইজে অতিহত হইয়া 

বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করে। এই অভিঘাত স্থান ৫টী। যথা--১ ক, ২ তালু, ও মূর্দা, 

৪ দন্ত, ৫ ওষ্ঠ। এই €টী অভিঘাত স্থান হইতে ৫ জাতীয় যে স্ফঃটধ্বনি, তাহাই আমাদের 

বর্ণ। আবার অভিঘাত স্থানে উদানবায়ুকে অভিঘাত স্থানসম্ভব মুত্তি দিয়! যে স্বয়ং সিদ্ধধবনি 

উচ্চারণ করা যায়, তাহারাই নাম স্বর। আর অন্য একপ্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সত্ভূত হয়, 
তাহা স্বরের সাঁহাষা ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। স্বরসংযোগ করিবামাত্র অভিঘাত স্থানে 

আবদ্ধ ধ্বনি স্কট ভাবে শ্রুত হয়। ইহারই নাম ব্যঞ্জন। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে 
যে নৈসর্গিক ক্রমান্বয়ের অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ক্রমানুযায়ী পৌর্বাপ্ধ্য স্থির 
করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনগুলিকে তাহাদের উচ্চারণান্থুদারে ও মাত্র! ম্পর্শান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন 

বর্ণে সংযোদ্তিত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গের ওর্ঁকেও তাহার মাত্রাম্পর্শাসারে পূর্ব 
ও পরে স্থাপিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ 

করে। এ বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক বর্ণের উচ্চারণ অন্ত বর্ণের উচ্চারণের 
সমদুল্য নয়। উহাতে একটীও অপ্রয়োজনীয় অক্ষর নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই--ফিনি ভারতীয় বিবিধ বর্ণমালা ও বৈদেশিক বর্ণমাঁল সহকারে 
ধীরভাবে আলোচন। করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর বর্ণমালা হিন্দুর নিজ সম্পত্তি। 
দেখিবেন, হিন্দু যেমন গ্যায় ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, 

সেইন্প বর্ণমালাও হিন্দু কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিবেন, এ বিষয়ে ও হিন্দু 
সর্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, উড়িষ্যার শিল্পদর্শনে 

বঙ্কিমচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, হিন্দুর বর্ণমালার উদ্ভাবন বিষয়ে পুনরুক্তিস্থলে তাহার দানার 
দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব ;-- 

“তখন ক্টাহার হিন্দুকে মনে পড়িবে। তখন মনে *্পড়িবে, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, 

মহাভারত, কুমারসস্তব। শকুস্তলা, পাঁণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদাস্ত, বৈশেধিক,_- 

এ সকলই হিন্দুর কীর্ডি”_-তখন মনে পড়িবে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়! জন্মসার্থক করিয়াছি ।* 

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। 



জীববিজ্ঞান-পরিভাধ! । 

দশম ভাগ প্রথম সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” প্রকাশিত “জীববিজ্ঞান-বিষয়ক 
পরিভাষা” পাঠ করিয়। তৎসন্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য নিবেদন করিতেছি । 

১। 409600)7--শারীর সংস্থান | 

“শারীর সংস্থান” না বলিয়া "অঙ্গবিনিশ্চয়” বলিলে কেমন হয়? 
*্ত্বক্ পর্যাস্তন্ত দেহন্ত যোইয়মলবিনিশ্চয়ঃ 

শল্যক্ঞানাদৃতে নৈষ বর্যতেহঙ্গে যু কেযুচিৎ ॥ 
গা ১ ১ ০ 

তন্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হত্র? শল্যস্ত বাঞ্তা। 

শোঁধয়িত্বা মৃতং সম্যগ, দ্রষ্টব্যোহঙ্গবিনিশ্চয়ই ৪ 

( সংশ্রত-সংহিত। পঞ্চম অধ্যায় শারীরস্থান )। 

এই ছই স্থানের প্অঙ্গবিনিশ্চয়” শব্দ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহাই 4729৮০৮0 শকের 
যথার্থ গ্রতিশব্ব। 

৬ ২। 10901786100 -্অস্তঃখসন । 

170)1798100---বহিঃশ্বসন | 

অন্তঃশ্বসনের পরিবর্তে "উচ্ছাস * এবং বহিঃশ্বসনের স্থানে “নিশ্বাস” বলিলে হয় নাকি? , 
চরকসংহিতার শুত্রস্থানের অগ্টাশ অধ্যায়ে-- 

পউৎসাহোচ্ছাস-নিশ্বস-চেষ্টা ধাতুগতিঃ সম! । 
সমে। মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্মমমবি কারজম্।* 

ইত্যাদি ধাঠ করিলে প্ররূপই প্রতীতি জন্মে। শব্দঘয়ের অর্থও তাহাই । [শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য) 

৩। 909০0- মাযুরজ্জু। | 

প্রবন্ধলেখক স্থানাস্তরে বলিয়াছেন “দেখিতে পাই 118700৮ অর্থে স্বাযু শব্দ ব্যবহৃত 

হইত” অথচ তিনি 1188079এর প্রতিশব্দ “বন্ধনী” আর 7573০7এর প্রতিশব প্লাযুরজ্কু” 

লিখিয়াছেন |] 13182006176 ও 199402 ভিন্ন জাতীয় শারীর-বস্ত। ন্থতরাং অসঙ্গীতি 

দষ্ট হইতেছে। 
স্ুশ্রুতসংহিতার শারীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের “ষোড়শ কওুরাঃ * ৯ অক্ষিপিগ্ডাদীনাঞ্চ* 

এই কএক 'পংক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় [5০০০ শব্দের প্রতিশব্দ “কগুর।” 

* ভাবপ্রকাশ বলেন,--“মহত্যঃ মায়বঃ প্রোক্তাঃ কওরাস্তাস্্ব যোড়শ। 

প্রসারণাকুঞ্চনয়ে! দু তাসাং এয়োজনং।” 



৬৩" _ জাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। টির নির 
০ 

স্থানাত্তরে কথিত হইয়াছে-_ 
প্বত্াস্ত কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥” (সুরত শারীর স্থান ৫ম অঃ) 

সুতরাং কগুরার নামাস্তর পবৃত্তক্গাযু”। ইংরাঁজীতে ধাহাকে *এপোনিউরোসিস্ 
বলে, তাহাকেও কওরার সংজ্ঞায় সংভ্তিত করা যায়। অতএব এপোনিউরোসিস ব৷ 

টেনের আযুর্বেদ-সম্মত প্রতিশব «কগুরা” বা! বৃত্তক্াস্্। বা “পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ*” 'এই 

বাক্যান্থদারে এপোনিউরোপিস্কে "পৃথুলা শ্াযু* বলা যায়। 
৪1 ]3,।6--অস্থি, 105০1০--পেশী | 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন-__“নুশ্রতের কলল, কলা, জাল, সির, ধ্মনী নিন শব্দ কোথাও 

বা অবিকল গ্রহণ করিতে পার! যায়, কোথাও ব৷ অর্থের কিঞ্িং প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া 

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দনূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে”। সুতরাং 7০০৪--অস্থি, 

' 81801৩--পেশী । নচেৎ শুঙ্ষানুস্ক্রূপে বিচার করিয়' দেখিলে আরুর্ক্বেদের যাহ! অস্থি, তাহ! 

ইংরাজি কেবল 7 09 নহে, কিন্তু 99093, 05816908130 0%103699 ০0216118065 ও [99:11)8 

1)81 02101107093. কচিৎ বা 41)091002298 ০1 80৪ ৪৮17). একথ! জানা থাকিলে আর 

স্থশ্ীতের প্ত্রীণ্যস্থিশতানি+ অর্থাৎ মানবদেহে ৩০* শত হাড় আছে, এই সংখ্যাধিক্যের কারণ 

বুঝিতে বাঁকি থাকে না। 

“গ্তাব্পর আধুর্ক্বেদে যাহা পেশী, ইংরাজির 11080] ঠিক তাহাই নহে । 4১0810000 ও 

'আযুর্কেদে রুতশ্রম ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সুশ্রুত স্ত্ী-স্তনে ৫টী পেশী, যরতে ২টা এবং গ্লীহায় 
২টী পেশী আছে-স্বীকার করিয়াছেন। আর ইংরাজি 4১09%0777 বলিতেছেন, “তন 
তত করিয়। দেখিয়াছি [167 ও 90199, 1198019 এমন কি ]103019-91):9ও লাই । 

স্ত্রীস্তনে ও তাই,তবে উহাতে 1183016-976 কিঞিৎ আছে ।” যক্কৎ যে 756৮ এবং 81687 যে 

প্লাহা ইহাতে বদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে স্ুশ্রুতের “তস্ত।ধো বামতঃ প্লীহা৷ ফুপফুসশ্চ দক্ষিণতো 

ঘর্কুৎ ক্রোম চ* ( শারীর ৪ অঃ) এই বচন ঘর! নিরাক্কৃত হওয়া উচিত। অন্তত্রও এইরূপ বস্ত 

নি্ধীরণে.বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 1:5000 ও 11501 এক জাতীয় বস্তু, কিম্তু আবুর্কবেদ কওরাকে 

পেক্সীর মধ্যে না পুরিয়া ্নাধু বলিয়াছেন । 
1. &1. বি৪,৮৩--ব।তনাড়ী। | 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, “তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা ৩০০৪ শর 

এর$বাতবহানাড়ী দ্বারা [০৮৪৪ বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল 

কবিরাঞ্জ মহাশয়ের স্নায়বিক দৌর্বলোর ওঁষধের বিজ্ঞাপন” দিয়া থাকেন, তাহারা ঠিক শব 
প্রয়েগ করেন না” * 

, 'খুক্তকণে স্বীকার করি, বিজ্ঞাপনদাতার ঠিক শব প্রয়োগ করেন না। “৩:০৫ বাত, 
বহানাঁড়ী” ইহা! বিচারসহ কি ন! মীমাংস। করিবার পূর্বে স্গায়ু যে ব€৮৪ নহে, ইহা! ভাল করিয়া, 

প্রমাণ কর! প্রয়োজন। কেননা সেই ১৮২৫ সালের ভ্রীরামপুরের, কেরি মাহেবের প্রকাশিত 



০ :.. জীববিজ্ঞান-পরিস্তাঁফা 1% - ১ 
চি] 

অভিধান হইতে আর আজ পর্যন্ত সায় শের ইংরাজি নিক নেক রকমের 
বিচিত্র কথা শুনিতেছি। | 

সুশ্তত বলিয়াছেম--."ঙগাুশ্ততুর্ধিধা বিদ্যাতাস্ত সর্ব নিবোধ মে। নু :- 

প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্যশ্চ শুধিয়ান্তথা ॥ ,.। 

টি  প্রতানবত্যঃ শাখান্ছ সর্বসত্ব চাপ্যথ। র 
| বৃত্ত কগুরাঃ সর্ব বিজ্ঞে্টাঃ কুশলৈরিহ | 

আমপক্শন্বাস্তেঘু বন্তো চ গুধিরাঃ খলু। 
পার্থোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ ॥” (শারীরস্থান ৫ম অঃ ) 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৃত্তন্বাতু 19০০৪ এবং পৃথুলান্নাযু “এপোনিউরোসিস্। উদ্ধত ক্লোক 
চিনতাপূর্বক পাঠ করিলে জানা যাইবে,যে প্রতানবর্তী দা [18%715)6 এবং গুধিরা সবাসু ২9৫০৮, 
আমাশয়াস্ত শুষির! স্নায়ু 09810 ০৪০৪, 7679860 00০6 70800168110 ০০% ) আর পকাপয়ান 

শুষির! সাযুকে 11)078010 08০৮ বলা যায়। অবশ্ঠ ণঅস্ত” শবের ঘর্থ প্রসারণ করিতে . 

হইবে। বস্তির সন্নিকটস্থিত শুধির! জ্সাযু ২টা 015097। ৯ম অধ্যায়ে ইহাই ৃত্রবহ! (ল্লোতঃ 
বলিয়া কথিত। ৪ প্রহ্কার দ্গায়ুর ইংরাজি গ্রাতিশব্ বল! হইল। এক্ষণে "বাতবহানাড়ী” . 
ইংরাজি ০:৮৪ শবে আমুর্কেদসন্মত প্রতিশব কি না তাহাই দেখিতে হইবে।'. .. *. 

প্রবন্ধলেখকের “বাতবহা। নাড়ী” শবে কোন্ শারীর বস্ত বুঝাইতেছে বুঝ! গেল না। কেনন। - 
আযুর্ধেদে শরীরের উপাঁদানীভূত যত বস্তর নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতবহানাড়ী নঃমে 

পৃথক্ কোন শারীর বস্তর উল্লেখ নাই। হয় শিরা নয় ধমনী, এই হুইটাই বামু বহন করি 
থাকে বলি! অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থে এবং শারীরতত্বের প্রধান গ্রন্থে (সুশ্রুতসংহিতায় ) 

উল্লিখিত আছে। হত্মধ্যে শিরাঁকে বাদ দিতে হয়, কেননা-_ 

“নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্বং কেবলং তথা । ও 

্রেম্মাণং বা বহন্তোতা অতঃ সর্ববহাঃ স্থৃতাঃ 1” ( সুশ্ুত শারীর ৭ম আঃ ) 

যাহা' বস্ততঃ সর্ববহা তাহাকে “বাতবহা” বল! সঙ্গত নয়। আর প্রবন্ধলেখক বোধ হয় 

বাতবহা সিরাকে ২৪7৪ বলিতে প্রস্ততও নহেন। বাতবহানাড়ী শবে ধমর্নাকেঞ্যরান | 

কঠিন । নুশ্রুত শরীরের যাবতীয় ধমনীকে তিন ভাগ করিয়াছেন, উর্ধাগী, অধোগা ও তির্মযাগ গা । 
* তর্নাধ্যে উর্দগা ও অধোগার বাতব্হত্বের উল্লেখ আছে। (শারীর-স্থান ৯ম স্বধ্যায়।) 

'কিন্ত তির্গ: গার বাতবহত্বের উল্লেখ দেখা যায় না ।--( শারীর-_৯ম অধ্যায় )। ভন “বাঞ্কবহ!- 

_নাড়ী” কি? উর্ধগ! ও অধোগ! ধীমনীই বা কি? 
৬। 4112087810 ( 0878] ?)--অনুনালীমপ্তল। 

আমার বোধ হয় 41170090818) ০878] শবৈর ঘুরে সম্মত প্রতিশব “মহাকোত" 3 

. বাগৃভটের টাকাকার অরুণদত্ত “মহাজোতোহমশান্িদ*” পাঁঠের টাকায় লিখিয়াছেন “মহাআোতঃ 
আমপন্কাশয়স্থানং” ( বাগ ভট নিদানস্থান, ১১ অঃ) . 



৬২. ক শরিক) [৯ম সংখ্যা 
ফন ৭1 মারলে ] 

“৮৮ মুত শারীবস্থানের. ৬ অধ্যায়ে আছে--. 

শ্তাপাবাক্ষিঝিহ্বাসপ্তপর্ণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ বিকাল তানি চত্বারি 
মর্খাণি |. এতন্বারা জানা যায় ৪টী সিরামর্ের নাম শৃঙ্গাটক। ইহ! কিরূপে 7:7)0এর 

প্রতিশষ হইবে? ভাবপ্রকাশকার মুখের প্রত্যের বর্ণনায় বলেন_: ৪ 
ক গল চ দস্তমূলানি দত্ত! জিহ্বা চশ্ভালু চ। | 

| গলো! মুখাদি লকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে ।* 
$১0৪700% শবে “গল” বলিলে ছয় না? বাগ ভটে তালু শবের একটী বিশেষণ আছে । 

“জিহ্বাক্ষিনাসিকা শ্রোত্রথচতুষ্টর-সঙ্গমে ( তালুনি )% (শারীর ৪ অঃ) সুতরাং [00917118কে 

তালু বলিতেই দোষ কি? ইংরাজি 19০% ও 1)6810 [৪189 ছাড়! আর খানিকটা হার 

ব্যায়! আষাদের তালুশবের সীমা । 
্ * ৮1 (০11০৮ _অ্ননালী। 

88116 চল্তি শব । 00501108899 বৈজ্ঞানিক নাম | আমার বোধ হয় 03010119005- 

এর আফুর্কেদ সম্মত নাম “কণ্ঠনাড়ী”। বাগভটের শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৮ পৃষ্ঠায় 
(শ্রীযুক্ত,ব্জিগ্নরত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ) টাকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন-_”তথা ভুক্ত 
সবত্যবহতং ক্ঠনাড়ীলুঠিতং কায়ন্ত মহানিয়দেশং কোষ্ঠাখ্যং অবতীর্ণং গৃহীত্ব! অবতিষ্ঠতে” ইহা 
পড়িলে কি মনে হয় না যে 0501118£5ই কগনাড়ী। 

৯। 97৯---কোষ্ঠ | 

একোষ্ঠ” ভাল না আশয় ভাল? আশয়ের অন্য অর্থ ঘটান যায় না। কোষ্ঠের কিন্ত 
স্ব1৪০৪18 ভিন্নর্থ আছে। প্যকৃৎ সমস্তাৎ কোষ্ঠধ”--( জুশ্রত শারীর-_-৪ অঃ) 
1১৯1. &.17019- কোষ | 

. কোষ্ঠ না্ষরিয়া পছন্দ মত অন্য কিছু করিলে ভাল হয়। আযুর্বেদের কোনস্থানেই 
হৃযের বিভিন্ন গুহ! থাকার কথ! পড়ি নাই। হৃদয় গুধির অর্থাৎ শুগর্ভ এবং উহাতে “পেশী- 
চয়” জাছে শ্রই পর্যন্ত জান! যায়, স্থতরাং ইহার আযুর্ক্রদসম্মত শব্যান্বেষণ বৃথা । 0৪1 

সাহেবের 19160000810 ০1 9 79028199 1780£09£০নামক গ্রন্থে ৮9061016০01 ৮০ 

1১০৪৮ শব্দের অনুবাদ "্হছুদর» করিয়াছেন । 4,1011019এর কৈ খু'জিয়। পাইলাম না। 

+১। 10098901759 801911--- তনু অন্ত্র। ঃ 

ব016580109 1978০--পৃথ্ অন্তর 

শারীর স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের টাকায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ব সেন মহাশয়ের সংস্করণ অঃ ১১) 
-অক্কণ দত্ত বলিয়াছেন, “সুলানক্ান্রভেদাৎ দ্বিধা অন্ত্ং। তত্র স্লানত্বন্ধো গুদ নাম মর্শ- 
.. বিশেষঃ”। মুতরাংতিনু অন্ত্রের পরিবর্তে সুষ্ান্থ এবং ৮১ অস্ত্রের পরিবর্থে স্থৃলানত না 
,. করাই সঙ্গত। 

স্ 
ৰা 



পন, ১৩১১] : জীববিজঞান- পরিনত বা]. '. - . নও 

১২ :2899৩9৪- ক্োম ৫) 1 5 
জিজ্ঞাসার চিন্ছেই বুঝ! যাইতেছে শকটা নিরব. ২ এই ঝ্ আমি . 

প্রথমেই দেখাইতেছি, আহূর্কোদোক্ত ক্রোম শের বধার্থ ইংরাজি প্রতিশনদ পল্তাব্জ কি: ৃ 
হইতে পারে।. " শি ১ সপ 
ক নিয়লিখিত কএকটী কারণে ক্লোমকে 78128815708 বলিয়া প্রতীতি জম্মে। :. নং 
৯1" ক্লোমনিবন্ধ'এমন একটা নাস্ভী আছে, ধাহাতে ১৮টা অস্থিসক্ধি আছে। "নাড়ীবু : 

ঘদয়ক্লোমনিবন্ধাষ্টাদশ” (ন্শ্রুত শারীরস্থান ৫ অঃ) কোন কোন গ্রন্থে “হৃঘয়ক্লোম- 
ফুস্ফুস্নিবন্ধাযু” এই পাঠ আছে । এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহাই এক বলবৎ. ্রমাঁগ ছইয়! 
পড়ে। (ভাবপ্রকাঁশ পুর্বথওড ১ম ভাগ ) বিচার করিয়া! ফেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে: ঘে এই নাড়ী 
7750288 এবং এ অষ্টাদশ অস্থিসন্ধি, অন্ুরীয়কাকার 101,5৪র 097011926৪গলির লঙ্ছি 

হৃদয় পক্ষে নিবন্ধ শের অর্থ সংলগ্ন করিতে হইবে। তি তাঞ্চক : 
'সমানবায়ুপ্রশ্থাতাৎ রক্তাৎ দেহোম্মপাঁচিতাৎ। & ছি এডি, 

কিঞ্চিৎ উচ্ছি.তরূপত্ত জায়তে ক্লোমসংজ্তিতঃ &৮ | ৪০ ভা 4 

( বাগভট শারীরস্থান ৩য় অঃ অরুণদত্বকৃত পাঠ (প্রযুক্ত বিজয়রত্জী গেন ছাশয়ের» 
সংস্করথ ৬২ আআ). 

যাহা সমানবাযু কর্তৃক প্রশ্মাত এবং দেহোম্সপাচিত রক্ত দ্বার! উচ্ছিতরূপ তা ্ে ক 

তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? 12200:988 এতাদৃশ বিশেষণ সম্ভব কি? এ ।. 

_ শ্অধস্ত দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি” (ভাবপ্রকাশ পূর্বখণ্ড প্রথমক্জাগ ). : 
আর ফুসফুসের অবস্থান সম্বদ্ধে-__ ২ ক ৩২ 

প্হদয়াৎ বামতোহধশ্চ ফুস্ফুসঃ* (ভাবপ্রকাশ পূর্বখণ্ড প্রথমভাগ ) 

ক্রোম, 80098 হইলে এ অবস্থিতি-বর্ণনা মিথ্যা হয়; কারণ 1200 সো 

ডিওডিনমের মোড় হইতে গ্ীহা পধ্যন্ত ব্যাপিয়া৷ আছে ) সুতরাং হের বাসে ৭ 

হইল। , 
| প্তভাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্ফুনণ্চ, দক্ষিণতো। যন্কৎ ক্লোম্ ৮1৮ (সুঙ্রুত শারীরস্থান ৪ম ) 

উদ্ধৃত বাক্যে বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলেই বৌধ হয় ক্লৌম 158 ভিন্ন আর কিছুই নহে। " 

অর্থাৎ বস্তি ভায়েফ্রামের উপর ও নীচের হৃদয়সন্িহিত প্রধান প্রধান আশয় .( 16618) 

“এতন্থারা বর্ণন করিয়াছেন । হুদয়ের সন্নিহিত ভায়েক্রামের উপরি বামদিকে ফুস্ফুস ও নীচে. 

্লীহা, আর দক্ষিণ দিকে উপরে $্লোম আর নীচে যুৎ। -797707588 অর্থ করিলে এ পরিপাটী 

| বজায় থাকে না। ূ ৰ 

১৩। 210 1)৪৯--কঠনালী। রর 

... পুর্কে বলিয়াছি, €৪০07%6ঘওকে হঠনা়ী বাই 'আয়ূর্কেদের -- অভিমত) কন ক্লোগ 

1806 1008, আবার এই সিদ্ধান্ত ধদি নিরপবার্দ হয়, ভবে 8০1)9৪কে ক্লোমনাড়ী বলিলে 



তি ক জার ্ছ করুন। আমুর্েদে এক শঅপন্তস্তদ বর্খের কথা গাছে, আমার বৌ রং রি 

্র 8৪০৩৯1। ঠিক 1508৪%র ফোন শব্ধ পাহ নাই। 

$৪। 25899%--মুত্য্ বুক। |. নর 

-এখধুকধ* কেন? বৃক্ধ বলুন। “বৃক্কৌ” প্রয়োগ আছে। আর উহা কটীসনিকটে স্থিতও কষ্টে), 

রর টিএ:-৯% 1 96089, 0780- ইন্দ্রিয় | 
নি 

টিক ন! বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলিতে পারেন ইঙ্ত্রিত্দ এবং ্িলািষ্ঠান কে ক 
বা) ্মায়ুর্কেষষ এবং দর্শনশান্স উভয়ের মতেই ইন্জরিয় চক্ষুর গোচর। চক্ষু দর্শনেক্রিয়াবিতঠাঙ্স । 

বলো কনী দর্শনেক্তিয়াধিষ্টান। আর অবলোকনী শক্তি ও সিদ্ধান্ত বাকা প্রমাণ আর ঞ 
রং ?. তথাপি--“অতীক্িমিক্জিযং ত্রাস্তানামধিষ্ঠানে” (সাংখ্যহথত্জ ছিতীয়াধ্যায় ২৩ ৮) রি 
উড 0991 88-_বহিঃক , কর্ণপন্ত্র। 

রি :-কর্ণপালী আযুর্বেদসশ্বত শব্ধ ( সুরত স্থত্রস্থান ১৭ অঃ) 

১.১ | +10809109] ৪1101 7৪৪৪৪৪০-_কর্ণকৃপ। 

৬ ৫ 'কুণশছুলী বা কর্ণপত্রিক! বলিলে ঠিক হইত। 
ক, ই 1 এগাঠাহ্ ল্য রযন্তর | রর 

দত বাঁক একটি কর্শেক্দ্রিয় বলিয়। শাস্ত্রে "বাকৃপাণিপায়ুপার্দোপদ্থ” কথিত আছে। ভা 
লে বাগিন্দ্রিয় বলুন ন1। র্ 
রি ,১৯। 0192051- _কণ্স্থি। ১.৭ 

4 সুঞ্রতস্চুকিতায় মানব শরীরের প্রত্যেক অস্থির এক একটি স্বতন্ত্র নাম নাই। অন্ধের” 
হ্ামোলেখ পুর্বক অস্থি গণনা করা হইয়াছে যথা-_“অক্যায়াং থে” ইত্যাদি। হ্ষতরাং 
টি, অস্থির যে সংস্ঞারচন! করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বা কোনি বক্তব্য নাই। তবে, 

ই মাত্রতভব্য যে ০18৬1৪) ০০%৪এর লাম সুশ্ররতে আছে । “দে অক্ষকসংজ্ঞে” ইহ 1 9185161 

/৮%)৩এর নর্মি। সুতরাং কগ্ঠান্টির পরিবর্তে “অক্ষক" বলিলে ভাল হয়। (ক্রমশঃ). 
[টা 

সঃ 

শ্তীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিডৃষণ। .. 



মন ১৩৯৯) গোতমের প্রতিভা । এ 

গোতমের প্রাতিভা । 

্ক্ষাদিস্তমবপর্যান্ত স্থাবরজঙ্গমাত্সমক এ বিশ্বমগুলের গ্রাতোক পদার্থই কখনও হীনতর 
কহ অবস্থায় কখনও বা উচ্চতর অবস্থায় একবার নামিতেছে, একবার উঠঠিতেছে ; 

তি গনিবন্তি কোন পদার্থ ই ঠিক থাকিতে পারিতেছে না। স্বভাব সকলকে নিজ নিয়মের 

্ অধীন রাখিয়া, যখন উচ্চতর অবস্থায় উঠাইবার জন্য প্রবর্তিত করিতেছে, 
তখন উঠিতেছে ; আবার যখন আকর্ষণ করিতেছে, তখন সকলেই নিম্নতর অবস্থায় নামি- 

তেছে । যখন উঠিতেছে, তখন তাহার শোভা-বিস্তার হইতেছে ; আর যখন নামিতেছে, 

তখনু দে শোভার আর অস্তিত্ব রাখিয়! নাঁমিতেছে না, সমস্তই নিজাঙ্গে মিশাইয়৷ ন(মিতেছে। 
সুতরাং এ বিশ্ববাসীর প্রত্যেক-পদার্থের প্রাণে প্রাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গাথা রহিয়াছে। 

আহার করিবার প্রবৃত্তি হইলে হস্তপদাদির বাহ-ব্যাপার-দ্বারা আছার করা যায়, আবার সঙ্গে 

সঙ্গে আহারের নিবৃত্তিও হয়, এইবূপে প্রত্যেক ব্যাপারে একবার প্রবৃত্তি, একবার নিবুস্তি, 

আবার প্রবৃত্তির পরেই নিবৃত্তির পরিচয় প্রায়ই সকলে পাইয়া থাকেন। 

এই প্রবৃত্তি ও নিরৃত্তি কেন হয়, কিরূপে হয়, আঁর ইহার ফল্রই ৰা কির্প? এ বন 
* বোধ হয় নিঝিষ্টচিন্তে কেহ ভাবেন না, অথব! ভাঁবিঝার সামখ্যে কাহারও কুলায় না। বালক 

কি তাহার উৎপত্তির বিষয় ভাবিয়! স্থির করিতে পারে? হা, স্থির করিতে পারে; 
তাহার জন্মের বিষয় গ্রত্যক্ষরূপে অবগত যে পিতামাতা, তীহার। কথেপকথন- 

চ্ছলে বুঝাইয়া দিলে-_স্থির করিতে পারে 3 সেইরূপ কেহ বুঝাইয়। দিলে সক- 

লই এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধন, উপায়, ভেদ ও ফল, এ সমস্তই স্থির করিতে পারে 7 
যে বুঝ[ইয়া দিবে, এ বিশ্বযগল ধাহার নিকট উপস্থিত হইয়! বুঝিয়া লইবে, তিনি অবস্থ 

প্রবৃন্তি 

অজ্ঞান 

পপ বারা পপাপ পা শিস টিপিপি সপীপীত স্প্্পিপা শিপ পপিশ্পাপাশিসপ্পাাশািিিশ শা শিশীলী পপ শন আন কি পবা [জর 

গ সাধারণতঃ বৃক্ষের ছুটী ভাগ, একটা গোড়া ও একটা আগ!। সকলে বলিয়! থকে যে দিক ছাঁড়িয়। 

খাখ। প্রশাখাদি বিস্তার করিতে করিতে উদ্ধে' উঠে, সেই দিক্ গোঁড়! বা নিম্ন, আর যে দিকে উঠিতেছে, সে দিক্ 

উচ্ত ব। আগ! । এ ব্যবহারঈী ভূল হইলেও সাধারণের পন্মিচিত বলিয়া এরূপ ব্যবহার করা গেল। হ্হা'র- 
বিপরীত ব্যবহারই সত্য, কারণ যে অংশ অগ্রে ছিল, সেই অংশই ত আগ! বা! উচ্চ অবস্থার, আর যে" অংশে গ্লাইসস 

বিরিতে হইবে, সেই ধিকৃত অংশই নীচ বা অপকৃষ্ট। গীন্তায় এই জন্ক প্উন্ধমূলমধংশীথং* বল! নিযু 
 সাধন-_ফেব়্পে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত হয়। 

' উপায়-যন্দ্ারা প্রতি ও নিবৃত্তি হয়। 

ভেষঈ-- প্রবৃত্তির আকার ও নিবধৃত্তির প্রক।র ॥ 

কল-_ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভ্বার। যাহ। হয়ঃ 

€ . 



চপ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [হর সরা, 
প্রধৃতি-নিবৃত্ির জানিসমাজের সঙগাজপতি, জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম অধীস্বর সগ্রা১। তাহাকে 
উপদে্ট--ঈশ্বর। যে ফে নাঙ্নে ডাকিতে চাহে, সে সেই নামে ডাকিতে পারে । আমরা তাহাকে 

ঈশ্বর-নামে ডাকিতে চাহি; সুতরাং আমাদিগের নিকট তিনি ঈশ্বর-নামে পরিটিত। 

তিনি ফে ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আঁদি-অবস্থায় উৎপন্ন দেবধিমহর্ষিগণ যে ভাষ! 
শুনিয়! সেই গ্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ভাব বুঝিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরায় আমরাও খন সেই ভাষাই 

| শুনিয়া আসিতেছি, তখন আমর! সে ভাষাকে শ্রুতিই বলিব। সেই শ্রুতিই 
তিতির, এ বিশ্বমগ্ুলের হুটা ধর্ম বলিফ়াছেন £__-একটা প্রবৃত্তি ও অন্তটী নিবৃত্তি। 

প্রবৃত্তিবশে বিশ্ববাসী ক্রমাভিব্যন্তি বা ক্রমবিকাশপথে অগ্রসর হয়, আর নিবৃত্তি- 
বশে ক্রমবিনীশপথের পথিক হয়। তন্মধ্যে এ বিশ্বমগ্ডল স্্টির প্রবাহকল্পে চলিয়াছে বলিয়া 

ইহার প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি অতি অন্ন; প্রবৃত্তি তিনগুণ, আর নিবৃত্বি একগুণ। 
প্রবৃত্তি-ধর্ম তিন ভাগে বিভক্ত । সেই তিনভাগের প্রথম ধর্ম, দ্বিতীয় অর্থ, তৃতীয় কাম? 

ধর্মও আবার অনেক শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বলিয়। তাহায় শাসনকর্রী ত্রয়ীবিগ্া। ইহাই 

প্রথম প্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত ।* ছ্িতীয়ভাগ অর্থ, নানা কুটিল উপায়ের ফল 

সুতরাং তাহার শাদনভার দণ্ডনীতি বা! অর্থনীতির উপর স্যন্ত হইয়াছে । ইহাই 
ছিতীয়-প্রস্থান-নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ভাগ কাম, যাহার স্যয়ে স্ুখস্থাচ্ছন্দ্য 

ও অসদ্বায়ে দুঃখকষ্ট, তাহার শার্সন সাধারণলোকের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব 

লোকচরিত, সমাজচরিত প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে তৃতীয় গ্রস্থান বল! হইয়াছে । এই তিনভাগ লইয়া 

্রবৃত্িধর্মবের উজান-আ্রোত সমাজ-প্রাস্তরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইহার প্রতিকূলে 
চলিতে পারিলে, তবে আবার সেই গোড়ায় যাওয়া যাইবে । যেখান হইতে এ উজান-স্রোতের 

সুচন| হইয়াছে, সেইস্থানে যাইতে হইলে + যাজ্ভিকগণের সীহাফো ত্রয়ীবি্ভা এবং চির প্রচলিত 

দণ্তনীতি, আর লোকানুযায়ী ইতিবৃত্তের জ্ঞান উপার্জন করিয়া তাহার 
সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, পরে নিবৃত্তিদার্গের উপদেষ্টা অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ধীরপদসঞ্চালনন করা শিখিতে হইবে। তাহ! হইলে 

যেখান হইতে নামিয়া আসা হইয়াছে, আবার ঠিক সেইখানে যাঁওয়! যাইবে। 

এইরূপ নিবৃত্তিধর্ধের উপদেশকারী, অধ্যাত্বশাস্ত্র ছয়টা,_কপিলের সাঁংখ্য, কণাদের 
ঞ 

গ্রবৃত্তি-ধর্মের 

বিভাগ । 

নিবৃত্তিমার্গের উপ- 

দেষ্ট। অধ্যাজশাস্ত্র। 

* ম্যায়দর্পনের দ্বিতীয় সুত্রের ভাত্য ভরষ্টব্যা | 
1 “ত্রবিদ্যেভা: স্তয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাঙ্বতীং । 

আন্বীক্ষিকীমাক্বিদ্যাং বাধরস্ভাংশ্৮ লোকতঃ ॥* (মু 119৩) 

“ত্রেবিদ্য| মাং সোমপা। পৃতপাপা, 

যজ্ৈরিষট হবর্গতিং প্ার্থযস্তে (গীতা ৭ শ:। ₹* শ্লোক) 
গজৈবিদ্যাধগডুঃ সামধিদে। ফাঁজিকা ২” ( শাঙ্করভাব্যহ্) 



লন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা : স্ব 
বৈশেধিক। গোঁতমের সায়, পতঞ্রলির যোগ, জৈমিনির পূর্বষীমাংসা, ও বেদব্দীসের ব্রহ্মমীমাংসা 

বাবেদাস্ত। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য ন্যায়দর্শন। গ্ভায়দর্শনকে 
নযায়বিস্তা) গ্ভায়শান্ত্ত ও আব্বীক্ষিকী নামে অভিহিত হইতে দেখা যাঁর়। 
লিঙ্গান্ুশাসনে অমরসিংহ আশ্বীক্ষিকীকে তর্কবিষ্কা বলিয়! অন্ঠান্ত মীমাংসার 

ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন । | 

তর্ক, স্তায়, অন্বীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষণ, পরীষ্টি, বিচাঁর ও মীমাংসা, এই শবগুলি প্রাঙ্ক 
একার্থক) সুতরাং ততির্বাহক-শান্্রকে সেই সেই নামে অভিহিত করায় কোন আপত্তিই 

্ ধরনের হইতে পারে না। আমার বোধ হয়, বেদা্থমীমাংসায প্রবৃত্ত ফড়র্শনকে ঞঁ 
একার্থতও সকল নামে কীন্তিত করিলে বড় দোষ হয় না) কেননা, প্রত্যেক-পর্শনই ' 
বিবিধ নাম। মুক্তুকণে স্বীকার করিতেছেন-_মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তবস্ঞান। তবে 
তার মধো গ্রভেদ এইমাত্র যে, কেহ বলেন-_পঞ্চবিংশতি-তত্বজ্ঞানে মুক্তি, কেহ ফটুপদার্থ- 
তত্বজ্ঞানে, কেহব। যোড়শপদার্থের তত্গ্জানে, আর অন্ত কেহ বলেন, কেবল আত্মতত্জ্ঞানে 

মুক্তি হয়। যাঁহাই হউক, তত্বজ্ঞানে মুক্তি, এ অংশে সকলেই নির্ধিবাদ ও একমত। ভস্িন্ন 

দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি ও তাহাই বিচারের গ্রায়োজন, ইহাও সর্ববাদিসন্মত। 
তবে স্ায় ও বৈশেষিকদর্শন প্রথমাধিকারীর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মধ্যাধিকারীর, * এবং 

অধিকারীর বেদান্ত সর্বোচ্চ উত্তমাঁধিকারীর বিচারপ্রণালী আবিষ্কার করিয় মুকিমণ্পে 

ভেদে বড়দর্শ- উপনীত হইবার তিনটা সোঁপান ক্রম-উচ্চভাবে গাঁথিয়া দিয়াছেন বলিয়! বোধ 

নের ব্রৈবিধা। হয় এক মীমাংসানামে বা আন্বীক্ষিকীনামে সকল দর্শনই কথিত হইতে পারে ।* 

তম্মধ্যেও আবার ছুইটী ভাগ আছে বলিয়া! বোধ হয়, কারণ, মোক্ষধর্মনে কথিত হইয়াছে 

যে, পুঙ্ঘানথপুঙ্খরূপে পরা আব্ীক্ষিকী দেখিয়া নিঃশেষভাবে উপনিষদ্ মন্থন -করিব।+ 
প্রকারান্তরে ইহাদ্থারা যে অপরা আব্বীক্ষিকী বিদ্যা একটা নিয়ন্তরে আছে, এটী যেন এককনপ 

দ্বিবধা। আসিয়াই যান্ন। এরূপ কেহ স্বীকার করিবেন কিনা জানি না) তবে বোধ হয়' 

এরূপ স্বীকার করায় আপত্তি না হইতে পারে। এ্রতদ্বারা কেবল বেদান্তুকে উচ্চাসনে বসাইয়াঁ 
অন্য সকল দর্শনকে অধঃপতিত করার অভিযোগ উত্থাপন করিলে, তাহার উপর সস্ভতোষজনক 

উত্তর দিয়া তিঠিতে পারিব না! বলিয়৷ নে কথার এই স্থানেই বিশ্রাম দেওয়| উচিত বোঁধ 
| করিলাম | : 

যাহ। হউক নৈয়ায়িকসম্প্রদদায় বলিয়া থাকেন যে, আহ্বীক্ষিকীবিদ্যা বলিলে স্যায়বিদ্বা বাঁ 

* “আদ্বীক্ষিকী-বিদেদ্দেশে পরীক্ষিত1।” বাৎস্তায়নভাষ্য। অর্থাৎ আত্মবিদ্যার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া 
এই স্তায়বিদ্য। পরীক্ষিত হইয়াছে । তাহা হইলে ম্যায় ও: বৈশেধিকে আত্মবিদ্যায় উদ্দেশমাত্র করা হইয়াছে, 
সাংখা ও পাতঞ্জলে তাহার লক্ষণ করা হইয়াছে ও বোাস্তে তাহার শেষফল-প্রসবকারক-বিচার করা হইয়াছে; 

* এইরূপ ভাধ্যকারের অভিপ্রায় বোধ হয় না কি? 

+ “তত্রেপনিষদং তাত !.পরিশেষস্ত পার্থিব | মমি মনগা পার্থ! দৃষ্চাীক্ষিকীং পর।ং ॥* মোক্ষধর্পে ॥ 

অধাজশাক্স বা 

দর্শনিশাস্ত্র ছয়টা । 



৬৮ | সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা । [২ সংগা 
-স্তাক্শীস্্রকেই বুঝিতে হইবে, নতুব! বোধ হয় কিছু দোষ ছুষ্ট হইয়। পড়ে অথবা 
হয়ত প্র শর্টার উপর অভিসম্পাত দেওয়া আছে, সুতরাং উহার মগ্থ 
অর্থ বুঝাইব।র আর শক্তি নাই । 

তগবান্ বাংস্তায়ন বলিয়াছেন__-“ইমাস্ত চতজো৷ বিস্তাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ প্রাণিনামনুগ্রহায় 

আই্বীক্ষিবীর. উপনিশ্ীস্তে, যাঁসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী ন্ায়বিগ্যা1।৮ অর্থাৎ প্রাণিগণের 
প্রয়োজন। অনুগ্রহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়া! এই চাঁরিটা বিদ্ধা। উপদি্ট 

হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে চতুর্থী এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিগ্যা। 

 ক্সপর স্থানে বলিয়াছেন,__প্প্রমাণৈরর্ঘপরীক্ষণং হ্ায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সোহম্বীক্ষা, 

অন্থিক্ষিকীণবের গ্রাত্যক্ষাগমাত্যামীক্ষিতস্ত অনু ইক্ষণমন্থীক্ষা, তয়! প্রবর্ততে ইত্যান্ীক্ষিকী 
প্রক্কৃত অর্থ। হ্ায়বিছা। স্তায়শান্ত্রং।” অর্থাং--কতকগুলি প্রমাণদ্বারা পদার্থের পরীক্ষাই 

তায়, প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণের অনুমোদিত অনুমানই প্রকৃত ন্যায়শবের বাঁচ্য, তাহাই 

অব্ীক্ষা । প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণদ্বারা পদার্থের জ্ঞান হওয়ার পরে যেজ্ঞান হয়, তাহাকে 

অন্বীক্ষ। বলে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রবন্তিত হইয়াছে, এই হেতু আন্বীক্ষিকী 

গৌতম্ত্রের ন্যায-নামের ্যাবিগ্ঞ। বা স্তাযশান্্। ইহা হইতেই বুঝিতে পার! যাইতেছে 

্যায়বিদ্যার নাম 

আহ্বীক্ষিকী। 

, কারণ। যে, গৌতম-স্থত্র-সমষ্টিকে ভ্টায়দর্শন-নামে কেন ব্লা হয় ?* 
অনুমানে শ্রেষ্ঠতাই হেতু । 

ভগবান্ মন্গ আম্বীক্ষিকী শবে “আত্মবিগ্ভা” বিশেষণ দিয়া বিশেষিত করায় ও মোক্ষধর্থে 
আন্মীক্ষিকী “পরা” বিশেষণ ছারা নির্বাচিত করিয়া দেওয়ায়, বোঁধ হয়, অনাত্ম- 
ছুই প্রকার। বিষ্া অপরা আব্বীক্ষিকী আর একটী আছে, যাহাকে লোকে চলিত 

নিল ভাষায় “পৌরুষেয় 1বদ্যা*-বিশেষ বলিয়া থাকে । হয়ত এই কারণেই 
হওয়ার কারণ। সাংখ্য-পাতঞ্জলাদির স্তায় জনসমাজে ন্যায়দর্শনের ততটা সুলভ 

গ্রচার হয় নাই। 
তাই বলিয় ন্যায়দর্শনটী একেবারে উড়াইয়। দিবার গিিনিষ নহে; কারণ স্তায়দর্শনের 

- * এননুপ্রমাণাদিষোড়শপদার্থে প্রতিপাঁদামজীনে কখমিদং স্যায়শান্্রমিতি ? সত্যং-_তথাপি অসাধারণোন ব্যপদেশা 
ভবস্তীতি ন্যায়েন ন্যায়স্ত পরার্থামুমানাপরপর্য্ায়স্ত সকলবিদ্যামুগ্রাহকতয়। সর্ববকর্মা নুষ্ঠানসাধনতয়| প্রধানতেন ' তথ| . 

্যপদেশে। যুজাতে। তথাইভাঁপি সর্ববজ্ঞেন, সোইয়ং পরমো ন্যায়; বিপ্রতিপন্নপুরুষ-প্রতিপাঁদকত্বাৎ তখ। পরবৃত্বি- 
হেতুত্বাচ্চেতি 1” * সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচীর্য্য বলিয়াছেন,__ 

_ *আচ্ছ॥ এই শাস্ত্রে ত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ ই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি করিয়া ইহাকে কেবল ন্যায় 
শান্ত্ই বলা হয়? হ!, উহা সতা, তাহা হইলেও “ব্যবহারটা বিশেষভাবকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে” এই 

স্যায়ানুনারে পরার্থানুমান-নামক-ন্যায়টা সকল বিদ্যার সহায় ও সপ্তপ্রকার কর্দানষ্নের উপায় বলিধ। প্রধান, 

স্বতরাং তার নামেই শাস্ত্রের নামকরণ করিয়! ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত সর্বজ্ঞ সে কথা বলিয়াছেন,--'সেই উৎকৃষ্ট : 

প্রধান স্যাম এই, কারণ সঙ্দি্বপুরুষের লন্দেহীপনোদক ও সর্নবকর্সে প্রবৃত্তি হওয়ার হেতু এই স্ভায়ই )) 



লন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । ৬৯ 
গ্রধান প্রতিপাদ্যবিষয় স্যায়--অবশ্থয মুক্তির অপেক্ষায় বলিতে হইবে। 

সেই মুক্তি তত্বঙ্ঞান দ্বার! হয়, যোগানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইলে তত্বজ্ঞান 
হয়, যোগানুষ্ঠান' করিতে হইলে ধারণাদির জন্য কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া 
আবশ্তক, বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইলে, বেদের অবিরোধে প্রবর্তিত তর্কোপকরথক অনুমানাদির 
আশ্রয় লইতে হয়, এবং তর্কসনাথ-অন্নুমানে বুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে এই ন্যায়দর্শনের হাতে 

আসিয়৷ পড়িতে হয়। যিনি স্ায়শাস্ত্রের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত, তিনি 

নব নব বিষয়ের উদ্ভাবনে নিতাস্ত অপরিপটু। মহান্থভব মধুস্থাদন- 

স্যায়দর্শনের বিশে আবহ্ক। 

হযায়-বিদ্যার ফল। 

' সরস্বতী স্ায়শান্ত্রের কপার পাত্র ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রভৃতি-গ্রশ্থে মুনিমনোমোহন নৃতন 
নুতন পদার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপারদদিত করিয়! গিয়াছেন। 

/ তবে যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন ন্যায় অপেক্ষা নব্যন্তায়ের ভাষা ইচ্ছাক্কত- 
্যায়ের ভাষ। ইচ্ছাকৃত-. জটিলত! ও দুরধিগম্যতা দৌঁষে দূষিত ১ সেটা তীঁহাদের বুঝিবার দোঁষ। 

জটিল নহে। ইচ্ছারুতজটিলত! বা দুরধিগম্যতার দোষে নহে। কেননা স্ায় 
যে পদার্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া! ছাড়িয়া দিবে, তাহার উপর অন্যায়ের ত্রস্ত দৃষ্টিও 

পতিত হইবে না; সুতরাং সাঁড়াশী দিয়া ধরার ন্যায় স্তাঁয়ভাষায় পদার্থকে ধরিতে হইবে। 

সাধারণ ভাবা বার্থ ্ র্থাদি সাধারণ ভাষায় কোন একটা পদার্থকে বেশ বেড় দিয়া ধরিবার 

হইতে পারে। ন্যায়ের ভাষা! উপায় নাই॥। “ঠারে ঠোরে” বুঝাইয়া দেওয়! যায় এইমাত্র, তাহার 

সেরূপ হইলে পদ্ার্থ-নিব্বাচন আর এক প্রকারেও ব্যবহার হইতে পারে, এক্ষেত্রে সেরূপে বেড় 

হওয়া অসম্ভব । দিয়া পদার্থকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত না৷ করিতে পারিলে, 

পদার্থনির্বাচন কিরূপে হইবে? এইজন্য অবিচ্ছিননশৃঙ্খলের ন্যায় স্ায়ের ভাষা প্রণয়ন করিতে 

হইয়াছে। 

আমার বোধ হয়, যদি স্ায়ের কিছু গৌরব থাকে, তবে সেই অভেগ্ভভাষায় বা ছুরধিগম্য- 

প্রকারতা প্রতিযৌগিত। অবচ্ছেদকতা! প্রভৃতি হুূর্ভেদ্য অকাট্য উতৎকট শব্দে ও তাহার বহুল 

প্রচারকারী 'মহান্ভব মুনিকল্প ব্যক্তিবর্গের লেখনিমুখে এবং স্ায়সাম্প্রদায়িকের কুটিল অধ্য- 

বসায়েই সেই গৌরব প্রতিভাত। 
ভাষামানত্রই কতকগুলি সাস্কেতিক শব্মাত্র। সে সঙ্কেত জানিলে তাহার রস পাওয়া যায়ঃ 

ৃ কিন্ত যে জানে না, সেকি করিয়! তাহার রস পাইবে? তাহাকে 
রতোক ভাষাই কতকগুলি অগত্যা দ্রাঙ্ষাপ্রার্থ হতাশ্বাস শূগালের ন্তায় অতি উপাদেয় পদার্থেও 

সাঙ্কেতিক শব্দমাত্র। ৪ রর 
দোঁষারোপ করিয়। ফিরিতে হয়। সঙ্গীত যাহাঁর প্রিয় নয়, সে 

লোক নাঁই বলিলে অততাক্তি হয় না ; অথচ সা-রি-গ] মায় লিখিত কোন একটা গান পড়িয়া! 
কেহই আনন্দিত হটতে পারিবে না। আমর! স্বরলিপি জানি না বা বুবিতে পারি না, তাই 

'হ্বরলিপির আবিষ্কারক ভয়ঙ্কর কুটিল ছিলেন বলিতে হইবে? সেইরূপ ইংরাজি, জর্ম্মাশ, 

ফরাসি ও রুষভাষা আমরা! জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই বলিয়া কি'এ এ ভাষায় 



ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [২ সংখা! 
চষ্টিকর্ত| ইচ্ছাকৃত ইূর্বোধকারিতাদোষে দূষিত? পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট আমাদের 
ভাষার স্ষ্টিকর্তাও এ দোষের হাত ছাড়াইবেন কি করিয়া? ও ভাষাটা কঠিন, 
কি না, আমি ও ভাষাটা জানি না, অর্থাং__আমি ও ভাঁষাটায় নিতান্তই হস্তি-ুখ? এ 
একই কথা। 

্যায়বিগ্ঠা, ইক্ষুযষ্টি ও তম্বী-যুবতী, এই তিনজন প্রায় সমান। মনাক্রাস্ত হইলে ইহার 
্তার-বিদ্যা ও ইক্ুযষ্ট বেলী মধ্যে কেহই সমগ্র রস বিতরণ করেন না। এন্থলে একটা 

গীড়াগীড়ি না করিলে সমন্ত উত্তুটকবিতার প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করা নিতান্ত রস-ভঙ্গের 

০০৪ কারণ হইবে না। একটী নবীনা বয়ন্তা তার সহচরীর স্বামীকে 
বলিয়াছিল-_ 

“তন্বী শ্রণামা মৃছৃত্থরিয়ং তাজ্যতামত্র শঙ্কা, কাচিদষ্ট ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমানা ? 

তপ্মাদেষ! রহসি সময়ে নির্দয়ং পীড়নীয়া, মন্দাক্রাস্তা বিতরতি রসং নেক্ষুষষ্টিঃ সমগ্রং ॥” 

আমরাও সেইক্নপ বয়স্তের স্থানে দড়াইয়া আমাদিগের _সহচরের «হেভম্যানঃকে বলি-- 
মন্দাক্রান্ত। বিতরতি রসংস্ঠায়বিদ্যা সমগ্রং ? 

রসোপভোগ করিতে হয়, উৎকট পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। রূসগোল্লার স্তায় 
পদার্থ-নির্ববাচন করিতে পারিলে বড় ভালই হইত, কিন্তু পদার্থনি্বাচনের পাক চড়াইবার 
সময় স্তায়পাচকগণ যখন অত্যন্ত ভ্রম করিয়াছেন॥ তখন আর উপায় কি? বাধ্য হইয়া চালভাজা 

চর্ধ্বণের ন্যায় ন্যায়ভাষ! চর্বণ করিতে হইবে। 

হা/য়ের চর্চা! পরিত্যাগ করিতে হইলে, সংসার হইতে স্তাঁয় অন্যায় কথা আগে উঠাইতে হয়, 
হ্যায় ও অন্যায় ব্যবহারও ছাড়িতে হয়) স্থতরাং শ্যারচচ্চা বাধ্য 

হইয়া করিতে হইবে। ন্তায় মানুষকে ন্যাধ্যপথ দেখাইয়া 
অস্তায়নের দিকে যাইতে দেয় না, ন্যায়ের পথেই প্রবর্তিত করে) প্রত্যেক বিষয়ের দোষগুণ 

সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়) তখন মানব পদে না! চলিয়া চক্ষুতে 
তর দিয়! চলিতে থাকে । পদে চলিলে পতন অবশ্ন্তাবী; কিন্ত 
চক্ষুতে ভর দিয়া চলিলে পত্বনের সন্ভতাবন! থাকে না। গোতম 

চক্ষুতে ভর দিয়! চলিয়াছিলেন বলিয়! তাহার পতন হয় নাই, আর পতন হয় নাই বলিয়া 
*বেদব্যাসের' মায় তিনিও “অক্ষপাদ” উপাধি দ্বারা বিভৃষিত হইয়াছিলেন। র 

তিনি উপাধিভূষিত হইলেও অন্যসা শ্রনায়িকের নিকট তীহার অদ্দশক্তি লক্ষ হইয়া 
ব্যভিচারদোষে দূধিত হইয়াছিল বলিয়া তংকালে প্রসিদ্ধি 
হইয়াছিল। ইন্দ্র বা আত্মা সেই ব্যভিচারের কর্তা, অর্দশক্রি 

অহুল্য/ দেই ব্যভিচারের আশ্রয়, গোঁতমের তগশ্চর্্যার কাল সেই ব্যভিচারের মময়, আর 
অর্ধশক্তির সতীধর্দ্দে কলক্কারোপ সেই ব্যভিচারের গৌণকল এবং মেই অর্ধশক্তির জড়ত্বই_ 

মুখ্যকল। আবার যখন পূর্ণতরঙ্ম সনতন শ্রীরামচন্ত্রের পাঁদম্পর্শ তখন সেই জড়তা 

ন্যায় অত্যাজ্য। 

গোতমের অক্ষপ।দ-উপধি- 

লাভের কারণ নির্দেশ । 

গোতমের কলঙ্ক । 



পম ১৬১১) গোঁতিমের প্রতিভা | ণও 

তিরোধান; এগুলি মহামুনি-গোতমের জীবনগগনে ব্যবহারঝঞ্ধ- 
বায়ুর বিকট ত্রীড়।। ইহাহ্ারা বোধ হয়্--.শীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার- 

লাভের পর মহামুনি গোতম নূতন ভাব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন ও আত্মার জড়ত্ববাদ 
ভুলিয়া! চিন্ময়বাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বোধ হয়) সেই সময়েই 

অদ্ধশক্তির অকারণ অপব্যয় দেখিয়! স্বৃতিসংহিত প্রণয়ন করেন ও 

তাহার রাজব্যবহারাধায়ে নিজকৃত আন্বীক্ষিকীর উপযেগ দেখাইয়! দেন ।* 

বাস্তবিক অনাত্মবিচার প্রবণ-আন্বীক্ষিকী-বিগ্ার গ্রহণ-বিষয়ে মনুযাজ্ঞবন্ধ্যার্দি মহর্ষিগণ 

বলিয়াছেন, উহাতে রাজারই বিশেষ আবশ্ ক, 1 কেন মা, গ্তাষ্য- 
অনাত্ববিদা! আহ্ীক্ষিকীতে ৃ ৃ 
টির বিচার করিতে রাজাই সমধিক দায়ী। তবে অধ্যাম্মবিদ্তাও রাজার 

| নিতান্ত পরিহাধ্য নহে বলিয়া ভগবান্ মন্থু "আত্মবিদ্যা আম্বীক্ষিকীও” 
এইরূপ অর্ধোক্তি করিয়াছেন। 

এই আহ্বীক্ষিকী শব্দটা অতিপ্রাটীন মনুসংহিতায় আছে দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করেন, গোতমের পুর্ববেও ন্যায়দর্শন প্র্টলিত ছিল। তাহাদের 

এবছিধ অন্নমান নিন্দনীয় না হইলেও প্রশংসীয় নহে, কেননা, 

কোন মত বাঁ আবিষ্কার এই প্রথম হইল, এ কথ! বলিবার উপায় নাই ) যেহেতু বেদ সর্বজ্ঞানের 
আকর, বেদমধ্যে নাই এরূপ মত, ঝা তাহার খণ্ডন প্রণালী, কিস্বা 

কোন আবিষ্ষীর, বোধ হয় কেহই দ্েখাষ্টতে পারিবেন না। 

আঁর্যমতই বল, আর অনার্ধ্যমতই বল, সমস্তই বেদমধ্যে আছে ও তাহাই অবলম্বন করিয়া 

আর্ধযগণ দলবিচ্যুত, গ্রশস্তপথপরিত্রষ্ট ও স্বতন্ত্রমতাবলম্বী বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্রমশঃ 

নেই মতগুলি লইয়! যখন যিনি প্রবল “তোল্পাড়ঠ করিয়! নাম 
সে মত ব্যজিবিশেষের. গাড়িতে পারিয্াছেন, তিনিই নিজনামে সেই মত চালাইয়া 
রি গিয়াছেন বা চলিয়াছে। স্থুতরাং গোতমের কালনির্ণয় করিতে 

খাইয়া তৎকৃতন্থত্রমধ্যে অনার্যমতবাদ দেখিয়া নাদিকাকুঞ্চনপুর্ব্বক তীহার নবীনত্ব স্থির 

করিতে যাওয়ায় অজ্ঞতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবার মন্থু যে অত প্রাচীন তাহাতে 

আন্বীক্ষিকীর নাম দেখিয়। গোতমকে অতিগ্রাচীন মনে করাও 

নিতান্ত কম বিড়ম্বনার বিষয় নহে। ধাঁহার। এই উভয় দেখিয়! 

গোতমের কাল নিণর করিতে 'প্রয়াসবাহুল্য স্বীকার করা বৃথা” মনে করেন; তাহার! নিশ্চয়ই 
[] 

কলম্কভঞ্জন। 

সংহিত।-রচনার কারণ। 

গোতমের কাল:নির্য় । 

বেদে সকল মতই আছে। 

. খমাহ্থীক্ষিকী প্রাচীন শব্ধ । 

* (রাজ! সর্ববসোষ্টে ব্রাক্মণবর্জদং, সাধুকারীন্তাঁৎ সাধুবাদী, ত্রয্যাং আহ্বীক্ষিক্যাধাভিবিনীত$।* গোঃ সং ১১ জঃ। 

+ “দ্বরাষ্ট্রগে তরাস্বীক্ষিক্যাং দপ্তনীত্যাং তখৈব চ। 

বিশীতম্তবধ বার্তীল্লাং ত্রয্যাঞ্চেব নরাধিপঃ 7” ১1৩১৭ বাজবঙ্্য। 

“টত্রবিদ্যভ্যক্সরীং বিদ্যাং" ইত্যাদি । মনু ৭8৩ । 



৭২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । [২ সংখা 
অমার্ধ্য. যনেচ্ছমতের পক্ষপাতী ব! আপ্োপদেশে বীতশ্রদ্ধ । রামায়ণ 

শু মহাভারতে গোতমের, কালনির্ায়ক যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, 

বোধ হয় সেগুলিকে তীঁহার! প্রমাণ বলিয়| মনে করেন ন!। কাহার নিকট সেগুলি 

প্রমাণরূপে গৃহীত হইলে, তাহারা এ সন্দেহে পতিত হইবেন কেন? অধশ্ত হইতে পারে, 

যে অত্তি সামান্য পড়িয়াছে, .সে কিছুই প্রমাণ বলিয়া মানিবে না; কিন্তু যে অতিবিস্তর 

পড়িয়াছে বলিয়া নিজ মর্যাদার সীম! আছে শ্বীকার করে না ও করিতে দেয় না, সে কোন্ 

মুখে সেই সকল মহ! প্রামাণিক অপূর্ব গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করিতে চাহে বুঝিতে পারি না। 

রামায়ণে ও মহাভারতে শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া গোতমমুনিকে আমরা 

ত্রেতাযুগে দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারলাভই যে 

গোতমের মত পরিবর্তনের হেডু, তাহা আমি পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি।* অতএধ আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারি যে, গোতম ত্রেতা* 

ুখের অবতার শ্রীরামচন্ত্রের সমসাময়িক লোক । 
জন ডেতিস্ সাহেবও ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিব্ণমধ্যে সেইরূপ অতিমত গ্রকাশ করিয়াছেন । 

অধিকন্তু বলিয়াছেন, অহল্যা ব্রক্মকন্যা ছিলেন, তিনি যখন 

গোতমের প্রণয়িনী, তখন অন্য কথা বাদ দিলেও গোতম যে 

মিশ্চয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথ|। বলিতে পারা যায় ও সে অগুমান নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল 

হইতে পারে না। (?) 
.তাহার পর কেহ কেহ বলেন, গোত্রপ্রবর্তক গোতম ও সংহিতাকার গোঁতম এক নহে। 

| জিজ্ঞাসা করি-কেন এক নহে? মনুসংহিতা-প্রণেতা ভৃপুর 
মতাবলম্বী লোকগণ ভূগুগোত্রে, কাত্যায়নসংহিত।-প্রণেতা 

কাত্যায়নের অধীন মানবগণ কাতায়নগোত্রে, পরাশরসংহিতা- 

প্রণয়নকারী পরাশরমুনির বশীভূত ক্লে পরাশরগোত্রে ও বশিষ্ঠসংহিতাঁর রচয়িতা বশিষ্ট* 

দেবের পক্ষপাতী লোকের! সেই বশিষ্ঠগোত্রে পরিচিত হইতে পারিল, আর গোতমসংহিতার 

রচয়িতা গোতম এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে সকলেই তাহার উপর চটিয়া তাহাকে 

গোত্রপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিল না? বশিষ্ঠ ও ভরদাজ শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক, ভূত 

কিছু প্রাচীন ; ইহাদিগের এক একটী দল ছিল, যে দল ইহাঁদিগের “দোহাই” দিয়! সকল স্থানেই 

ভারতাদি প্রমাণ নছে। 

জেতার গোতম। 

সাহেবের মত । 

ডা ॥ 

নংহিতাকার গোতম ও গোত্র- 

প্রবর্তক গোতম এক | 

যেমন দেহের গুণ শরবিকারাদি, সেইরপ জান ও চৈতন্য আত্মার ধর্ম বা গুণ, গ্যেতম প্রথমে ইহ! স্বীকার 

কলিয়! স্য।রদর্শন প্রণয়ন করেন। পরে তিনি বর দিয়! অর্থশক্তি অহল্যার জড়ত্ব লে।প করিয়া দেন; অর্থাৎ জান 

ও চৈতন্তা আত্মধন্মা নহেঃ আত্ম! জ্ঞানময় চৈতনাস্বরূপ, এক্সপ স্বীকার করেন। শ্রীরামচল্রের মহিত গোতমের বিচার 

সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অতিজ্ঞ আছেন। এরূপ  শ্বীকার ফর! সেই বিচারের ফল বলিয়! বোধ হয়। পুরাণের 
এ গুলি গুঢ়ার্থ। 



লন ১৩৯১) গোতমের প্রতিভা । নত 
পরিচিত হইতে পারিত ; আর গোঁতম যে প্রতিভাবলে স্যায়দর্শন শ স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করিয়া: 

ছিলেন, সেই প্রতিভাবলে যে তিনিও একটা দল বাঁধিয়াছিলেন' 
এবং সে দল তাহার নামেই যে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া স্থির 

করিতে যাইলে কি মহাপাতকের দাঁর়ী হইতে হইবে, না,--সত্যান্ুসদ্ধানের পুণ্যফলে 

প্রশংসার পাত্র হইতে হইবে? 

সে যাহাই হউক, ত্রেতাযুগে মহর্ষি গোতম স্তায়দর্শন প্রণয়ন করিয়া অক্ষপাদ উপাধিদ্বার! 
ভূষিত হইয়াছিলেন এবং 'সংহিত| রচনা করিয়া যাহাদিগকে সমাজ* 

বন্ধনে বাধিগনাছিলেন, তাহাদিগের নিকট অতি প্রতিভাবান্ 

গোত্রের--পর্ধ্তের ন্ায় প্রতীয়মান হইয়া সকলদেশে সকলের নিকটেই প্রাঁধান্তলাভ 

করিয়াছিলেন, পরিশেষে তিনিই পর্বস্থলে গোত্রকাররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক 
বিশ্বাস ও শুক্ষপ্রমাণের কঠোরশাসনের দুষ্পরিহাধ্য ফল। 

স্থতরাং মহর্ষি অক্ষপা্দ গোতম ভারতের যে কোন অংশের লোক, তাহার নির্ণয় নিতাস্ত 

দুরূহ নহে। কারণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বর্তমান ছাপর! 

জেলার মধ্যে একটা অরণ্যকরস্থানে ভগবান্ গোতমের আশ্রম ছিল। 

এখনও সে দেশে প্রবাদ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে, মহধি 

গোতম এ স্থানে থাকিয়! স্তায়দর্শন রচনা! করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রবাদটা গ্রতিহ্থ 

প্রমাণ ইহার সাহায্যকারী উক্ত রামায়ণ মহাভারত ; তারপর ্রস্থানে বর্ষে বর্ষে গোতমের 
লামে একটী মেলা বসিয়৷ থাকে, কতকগুলি ভদ্রলোক মিলিয়া অনধিক ৪০ বৎসর হইল তথায়. 
একটী মঠ নিম্মীণ করিয়! দিয়াছেন, তথায় একজন নৈম্মায়িক পণ্ডিত এবং কতিপয় ছাত্র বৃত্তি 

পাইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিত ইন। 

আ্ার্য্যধন্মীভিমান বজায় রাখিতে হইলে শ্রীরামচন্ত্রকে ত্রেতার অবতার বলিয়া মানিতে 

হইবে ও শ্রীরামচন্ত্রের সমসাময়িক মহধষি অক্ষপাদ-গোতম পূর্বোক্ত স্থানে বাস করিতেন, 

ইহাঁও মানিতে হইবে। আর সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে 
ঘে গোতম স্তায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও মানিতে হইবে। 

সেই গোতমই গোত্রপ্রবর্তক ও সংহিতাকাঁর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্গ্রণীত স্তায়দর্শন কতক- 
গুলি হৃত্রের মুমষ্িমাত্র। | 

বর্তমানদময়ে আমব। সেই সমন্্ির যে ভাথ্যগ্রস্থের পঠনপাঠম করিয়া থাকি, তাহা 
বাংন্তায়ন প্রনীত। ইনিই চাণক্য পঞ্ডিত নামে খ্যাত। - বিশাখ- 

| দত্ত বিরচিত মুদ্্রারাক্ষম নাটকে বাত্ন্তায়নের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! 
যায় । তথায় ইহাকে কখনও কখনও মগ্লনাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ, চাঁণক্য, দ্রমিল, পক্ষিল 

স্বামী, বিঞ্ুগুপ্ত ও অন্গুল নামে নির্দেশ করা হইয়াছে । নসর্ধধর্শন- 

টাকাকার বাচম্পতিমিশ্র তাৎপর্যটাকার স্থানে স্থানে 'পক্দিল 

গৌতম্দল। 

ফলিতার্থ। 

গোতমের বাঁসভূমি | 

ল্যায়দর্শন-রচণার কালনির্ণয়। 

ভাষ্যকার বাৎস্রায়ন 

. স্বাৎত্যায়নের আট নাম। 



খঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। নি 

ভ্বামী ইহা বলিয়াছেন" বলিয়া! ইহার কথা তুলিয়াছেন। মাধবাঁচার্য্যও স্থানে স্থানে সর্ধ্বদর্শন- 

সংগ্রহ মধ্যে 'পক্ষিল স্বামীও তাহাই বলেন+ বলিয়া ভাষ্যের কথা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়া- 

ছেন। সুতরাং পক্ষিল-স্বামী বাত্স্তায়নের অপর একটা নাম, ইহা নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতে 

পারে] এই মহাত্মাই হিতোপদেশের বিষুশর্মা ও শবশান্ত্রের কৌটিল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিই 
২০১, বর পূর্বের লোক প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া মৌধ্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তরে নন্দবংশের 

বাৎ্দ্যায়ন। সিংহাসনে অধিরূঢড় করেন। বিষ্ুপুরাণাদির মতে ইনি প্রায় ২৪০৬ 

ছুই হাজার চারিশত বৎসর পূর্বের লোক। মগধদেশ বাতস্তায়নের জন্মভূমি, পিতার নাম 

চণকদেব, জাতি ব্রাঙ্গণ, বাংস্ত গোত্র । | 

বাংস্যায়নভাষ্যের বার্তিকরচয়িতা উদ্ভোতকর মিশ্র। ইনি প্রায় ১৭০ একহাজার পাত- 

শত বৎসর পূর্বে মিথিলামণ্ডলে আবিভূতি হন। উদ্যোততকরের 
হ্যায়বার্তিক ইতঃপূর্বে ছুপ্রাপ্যতর ছিল, কিন্তু পঞ্ডিতবর 

বিদ্ধ্যশ্বরীপ্রনা্দ ছ্বিবেদী মহোদয়ের যত্ব ও অন্ুসন্ধীনের ফলে তাহ! সুপ্রাপাতম হইয়াছে । 

বৌদ্ধমতাবলব্বী, হৃষ্টব্যাখ্যানকার, কুতার্কিক দিউ.নাগের অজ্ঞান- 

নিবৃত্তির জন্ত উদ্যোতকর মিশ্র এই বার্তিক-নিবন্ধ রচনা করেন। 

মহামহোপাধ্যায় বাঁচস্পতি মিশ্র উক্ত বাত্তিকের-_ 

দ্যদ্ক্ষপাদঃ প্রবরে! মুনীনাং, শমায় শান্ত্রং জগতে জগাদ । 

কুতার্কিকাজ্ঞননিবৃত্তি-হেতোঃ, করিষ্যতে তত্র ময়! নিবন্ধ; ॥% 

এই শ্লোকটার ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন--.“মুনিপ্রবর অক্ষপাদ গোতম জগতের শাস্তির জন্ঠ 

যে শাস্ত্র রচন1 করিয়াছিলেন, কুটবুদ্ধি দিও. নাগ তাহার ছুষ্টব্যাখ্যা প্রচারিত করিয়া সাধারণের 

সহিত নিজেও প্রতারিত হইতেছে, সুতরাং সেই কুতার্্ককের অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্ঠ উদ্যোতকর 
এই নিবন্ধগ্রণয়ন করেন” । এতন্ারা বুঝিতে পারা যায়, উদ্ভোত- 

বার্তিককার উদ্যোতকর মিশ্র । 

বৌদ্ধ দিউ.নাগ। 

উদ্দ্যোতকর ও দিঙনাগ 
সমসাময়িক লোক। কর ও দিও নাগ এক সময়ের লোক। নতুবা “কুতার্কিকের অজ্ঞান 

নিবৃত্তির জন্য” একথা বলা চলে নাঁ। কারণ জীবিতের অজ্ঞাননিবৃত্ভির জন্য প্রবন্ধ 'লেখা যায় 
সমদাময়িকতার বটে; কিন্তু মুতের অজ্ঞাননাশের জন্য প্রবন্ধ লেখা নিতান্তই 
কারণ নির্দেশ । অসম্ভব। মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্য কোন নিবদ্ধাদি লিখিত হইলে, 

সেই নিবন্ধ ও নিবন্ধলেখক, এই উভয়কে যমের বাড়ী যাইয়া মৃত প্রতিপক্ষকে সেই "নিবন্ধ 
দেখাইয়া আসিবার প্রয়োজন হয়। অতএব ” মৈথিল উদ্যোতিকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল 
পরে মিথিলা জনপদে প্রাহুভূতি হন* একথা ঠিক নহে ; বরং ইহা ঠিক যে দিউ.নাগের সময়ে 
মৈথিল উদ্যোতকর তাহার হূরব্যাখ্যার প্রচার দেখিয়া প্রতিপক্ষ হইয়া দড়াইয়াছিলেন, এবং 
সভাসমিতিতে সামান্তসময়ের জন্ত কেবল শ্ন্যসার-শবময়-বিচার-দ্বার। সে প্রতিপক্ষতা পর্যাপ্ত 
হয় নাই, অনন্তকালের জন্য নিবন্ধা কারে প্রতিষ্ঠাপিত হুইয়াছিল। | 

, উন্মেকরের বাকায্ধারা প্রকাশ হইতেছে যে, বার্ডিক-নিবন্ধ-রচনার হেতু এ কুতার্কিকের 



সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । শি 
অজ্ঞাননিবৃত্তি করা মাত্র। একটী লোকের অজ্ঞান নিবৃত্তি 

বর্তিক-রচনার কারণ। . করিবার জন্ক এত প্রয়াস স্বীকার করা কখন হইতে পারে? 
না,_যখন বাদবিসন্বাদদ চরমসীমায় পৌছায়। এহেতু আমাদিগের বোধ হয় উদ্ভোতকর» 

দিঙউনাগের জীবিতাবস্থায় তাহার অজ্ঞাননাশের জন্ত বার্তিক- 

বার্তিরচনারফল। নিবদ্ধ লিখিয্াছিলেন, সেই ভর্লীই বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্ধাটাকায় 
অভিব্যক্ত করিয়াছেন যথ! :-_ 

“অথ ভগবতা৷ অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতে বুৎপাদিতে চ ভগবত পক্ষিল- 
' স্বামিনা কিমপরমবশিষ্যতে ? যদর্থং বান্তিকারস্ত ইতি শঙ্কাং নিরাচিকীধুঃ সত্রকারোক্ত প্রয়োজনান্- 

বাদপুর্ববকং বাস্তিকারন্তপ্রয়োজনং দর্শরতি যদক্ষপাদ ইতি। যদ্যপি ভাষ্যকতা কৃতব্যুতৎপাদনমেতৎ» 

তগাপি দিঙ নাগ প্রতৃতিভিরর্বাচীনৈঃ কুহেতুঃ-সম্তমস-সমুখাপদেনাচ্ছাদিতং শান্সং ন তত্বনির্ণয়ায় 

পর্ধযাপ্তমিত্যুদোতকরঃ স্বনিবন্ধোদ্যোতেন তদপনীয়তে ইতি প্রয়োজনবানয়মারস্ত ইতি।” 

( অর্ধাচীন শব্টা গাঁলাগালির পর্ধ্যায়ক, যেমন--বেটা বড় অর্ধাচীন ত!) 

এ দ্বিঙ.নাগ কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙনাগ হইতে ভিন্ন লোক। সে দিও নাগ এতদপেক্ষঃ 

২৬২ ছুইশত বাষট্টি বংসর পূর্বে উজ্জয়িনীমগ্ডলে প্রাুভূ্ভি 

সিন হইয়াছিলেন। কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙনাঁগ ১৯৬২ একহাজার 

নয়শত বাঁষটি বৎসর পূর্বের, আর উদ্ভোতকরের প্রতিপক্ষ দিঙ.নাগ ১৭০০ একহাজার 

সাতশত বৎসর পর্বের । 

মৃহামহোপাধ্যায় বাচস্পরতি মিশ্র উক্ত বার্তিকের ত্তাঁৎপর্যাটীকানামে একটা টীক1 রচন? 
তাৎপধ্য-টাকাঁকার করেন। মিথিলামগ্ডলান্তর্গত মকরন্দ-নামক গ্রামে বাচস্পতি মিশ্র 

বাচস্পতি শিশ্র। প্রাহুভৃতি হন। ভামতীনিবদ্ধের শেষে একটা ক্বিতাক্ক নিজের 
আবির্ভাবকাল বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিয়াছেন-- 

“নরেশ্বরা যচ্চরিতান্থকারং ইচ্ছন্তি কর্ত,ং ন চ পারয়ন্তি। 

তশ্িন্মহীপে মহনীয়কীর্তে, শ্রীমন্ন গো২কারি ময়! নিবন্ধঃ |» | 
মহারাজ শ্রীমান্ নৃগ যে সময়ে পৃথিবীপালন করেন, আমি সে সময়ে নিবন্ধ রচনা করিয়াছি । 

ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা! যাইতেছে, ম্হারাঁজ নৃগেরই সমসাময়িক 

, লোক বাচস্পতি মিশ্র। মহারাজ-নৃগ প্রায় সহস্রাধিকবৎসর পূর্বে 
মিথিলানগরীর শোভাসম্পাদন করিয়। রাজ্যশীসন করিয়াছিলেন। অতএব মহাত্মা! বাচস্পতি ধিশু 

প্রায় সহজ্রাধিক বর্ষ পূর্ববে এই 'তাংপর্যীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্রের 
বাচম্পতির দার্শনিক  দার্শনিক-কীন্তি সাতটা । প্রথম মীমাংসাব্র স্াঁয়কণিকা, দ্বিতীম্ব 

. কীত্তি সাতটা। ্রহ্বতত্বসমীক্ষ! বেদান্তের প্রকরণ, তৃতীয় বৈশেষিকের তত্ববি্দু, চতুর্থ 
ন্যায়ের তাৎপধ্যটাকা, পঞ্চম সাংখ্যের্ তত্বকৌমুদী, বষ্ঠ যোগের তত্বৈশারদী ও সপ্তম বেদান্তের 

ভামতীনিবন্ধ। ভামতী শেষে বাচস্পতি লিখিয়াছেন-- | 

, বাচম্থতির আবির্ভাব কাল। 



৭. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [ংর নং্যা 
*্য্ন্যায়কণিকা-তত্বসমীক্ষা-তত্ববিন্দৃতিঃ | 
ব্যায়-দাংখ্য-যোগানাং বেদাস্তানাং নিবন্ধনৈঃ ॥ ৩৪ 

সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফল্ং পুধলং ময় । 
সমর্পিতমখৈতেন শ্রীয়তাম্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ 

গ্ঠায়কণিকা, তন্বসমীক্ষা, তত্ববিদ্দু, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগের নিবন্ধন, আর গৌরবকর» 
বেদান্তের নিবন্ধন দ্বারা যে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, অতঃপর তাহার ফলভার আমি 

সমর্পণ করিলাম, ইহ! দ্বারা পরমেশ্বর গ্রীত হউন ।+ 
প্রণয়নক্রমেই এরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর ধাহার। , এ 

সাঁতখান।! গ্রন্থই পড়িয়াছেন, তাহারা “উপপাদ্িতং স্যায়কণিকায়াম্। ইত্যাদি “বরাত দেওয়া” 

দেখিয়াই ইহ! হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারেন। 
বাঁচম্পতি ব্রক্ষবাদী ছিলেন, তাহাও শ্রী ভামতীর শেষে লিখিত কবিত| হইতে জানিতে 

পাঁরা যাঁয়, যথাঃ-_পঅজ্ঞানসাগরং তীত্ব্+ ব্রহ্মতত্মভীগ্দূতাং। 

নীতিনৌকর্ণধারেণ ময়া২পুরি মনোরথঃ ॥২॥৮ 

অজ্ঞানসাগর উত্তীর্ণ করিয়া! যাহারা ব্রহ্মতত্ব লাভের ইচ্ছা করে, তাহাদিগের নীতিনৌকার 
কর্ণধার হইয়া আমি মনোরথ পুর্ণ করিয়াছি ।” আবার-_ 

"ভঙ,স্ত। বাগ্ধন্থরেন্্-বৃন্দমথিলাহবিদ্ধোপধানাতিগং, 
যেনায়ায়-পয়োনিধে নয়মথ৷ ব্রহ্ধামৃতং প্রাপাতে। 

সোহয়ং শাঙ্করভাষ্যজাত-বিষয়ে৷ বাচস্পতেঃ সাদরং, 

সন্বর্ভঃ পরিভাব্যতাং সুমতয়ঃ স্বার্থেযু কো মৎসরঃ ॥ ১ ॥” 
আবার বলিয়াছেন-_ 

প্নাভ্যর্থা ইহ সন্থঃ স্বয়ম্প্রবৃত্তা নচেতরে শক্যাঃ। 

মৎসর-পিত্তনিবন্ধনম্ অচিকিত্শ্মরোচিকং যেষাম্।» 

«এ তত্ব বুঝিবার জন্য সাধুগণের অভ্যর্থনা! করিতে হুইবে ন!, কারণ তাহারা আপনারাই 
আঁসিবেন, আর মাৎসর্্যরূপ পিত্ত দোষে যাহাঁদিগের অচিকিৎস্ত অরোচক-রোগ জন্মিয়াছে, 
সে ইতরেরা অভ্যর্থনীয় নহে, তাহারা আসিতেও সমর্থ নহে ।, 

ইহা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে বাঁচস্পতি মন খুলিয়া ভাবচিত্র দেখান নাই, কেবল ভাঁসতী 
নিবন্ধের শেষেই এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সে দিন সাহিত্য-পরিষৎ- 

সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, “বাঁচম্পতির যে কি মত, 

তাহা বুঝিবার যে নাই।” আবার লোকে কি করিয়! নিজের মত বলিয়া থাকে, জানি না। 

যে কেহ মনোযোগ পূর্বক উক্ত কয়টী কথা পাঠ করিলেই অনেকটা! বুঝিতে পারিবেন, 
সন্দেহ নাই। 

যাহাই হউক, বাচস্পতি যে রক্ষী ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিবার জ্ত অধিক দূর যাইতে, 

বাচম্পতির স্বীয়মত । 



সন ১৩১১ ]  গোতমের প্রতিভা । ৭৭ 
হয় না। তীহার গ্রন্থ-পর্ধযালোচনা, লিপিভঙ্গী ও কঠ্ঠোক্তি দ্বারা 

প্রকাশিত হইয়৷ পড়ে। 

প্রথিত আছে, একদা! শান্করভাষ্য-প্রণয়নকালে রাত্রে প্রদীপ নির্বাণ হইয়! যায়, তখন 
হৃদয়স্থ কল্পনাগুলি চিত্রিত হয় নাই বলিয়া সেই প্রদীপ জালিবার 
জন্য বাড়ীর ভিতর যাইয়! বহ্িতৃণাদ্দির চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়। 

তীয় পত্ী ভামতীদেবী স্বামীর সহিত আজ নির্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভিগ্রায়ে অতি ব্যগ্রতা 

সহকারে আসিয়া প্রদীপ জালিয়৷ দিলেন। বাচম্পতি ভামতীদেবীর বড় বিশেষ পরিচয় 

রাখিতেন না বা আর কখনও ভামতীর সহিত নির্জনে মিলিত হন নাই; সুতরাং অপরি- 

চিতের স্তায় জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি কে? 
, ভাঁঃ--সকলে বলে আমি বাচম্পতি মিশরের ধর্মপত্থী। 

বাঃ--কি রকম, তুমি কি জান না? 

ভাঃ-কি করিয়া জানিব? 

বাঃ--কেন, অন্তেরা কি করিয়া জানিতে পারে ? 

ভাঃ_ তাদের স্ব'মী তাদের নাম থাঁকিবার কাজ করে বলিয়। তার! জানিতে পারে। 

বাঃতুমি কি তোমার নাম থাকিবাঁর কাজ চাও? পু 

ভাঁ৮-আর এখন কি আমার সে বয়স ফিরিয়া আসিবে ? 

বাঃ--আাচ্ছ। যাহাতে তোমার নাম থাকে, আমি তাহ। করিব। 

এই কথা বলিয়! বাচম্পতি বাহিরে. আসিলেন, এবং সেই শাহ্করভাষ্যের টাক! শ্রীমতী 

ভাঁমতীদেবীর নামে উৎসর্গ করিলেন ও ভামতী নামেই তাহার নামকরণ করিলেন। 

এই আখ্যানটা সত্য হইলে বাচম্পতির পত্বীর নাম ভামতী £ 
ইহ পাওয়া! যাইতে পারে। | 

বাচস্পতিককত, তাঁৎপর্য-টীকার তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি-নামে একটা টীকা আছে । কেহ কেহ 
বলেন, মহান্ভর উদয়নাচাধ্য ৯৫০ সাড়েনয়শত-বৎসর-পূর্বে মিথিলা 

প্রদেশস্থ করিবনগ্রামে প্রাছুড়ূতি হইয়। প্র তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি ব্যাখ্যা 

লিপিৰদ্ধ করেন। সম্বন্ধনির্ণয়াদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বারেন্দ্রবংশাবলীর পরিচয়প্রদানকালে 

ডি ১ উদয়নের নামোল্লেখ আছে। তাহাতেই আবার ন্যায়কু নু মালি, 
উদয়ন সম্বদ্ধে মতভেদ । 

কিরণাবলী, বৌদ্ধাধিকার প্রত্ৃতি প্রসিদ্ধ গ্রসিন্ গ্রন্থের প্রণেতা সেই 

উদয়ন, ইহাঁও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অধিকত্ত মন্ুর টীকাকর্তা কুন্ুকভটও এ উদয়নের 
বংশেই প্রাদুভূতি, ইহাঁও ঘটক পদ্ধতি হইতে উদ্ধত-প্রমাণ-দ্বারা একরপ প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে দেখিতে পাই। সুতরাং পূর্বমত অপেক্ষা এ মতে প্রসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে - 
ৰলিয়। এইটী বেণী নিশ্চিত যে: উদয়নাচা্ধ্য বারেন্দ্রপক্কজকুলের উজ্জ্বল গৌরবরবি। .কিন্ত 

তাহা হইলে উদয়নাঁচা্ধয শ্রীহর্ষের- পরবর্তী হইয়' পড়েন, অথট শ্রীহ্র্য তাহার বথা লইয়! 

ফলিতার্থ। 

প্রবাদ | 

াচলপতির পত্বীর নাম ভামতী। 

উদয়নের চর টীকা। 



৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২ সংখ্যা 
ব্যঙ্গাদি করিয়াছেন, ইহা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে দেখিতে পাই । সুতরাং উদয়নাঁচার্ধ্য প্রায় সহত্র- 
বর্ষেয় লোক বাঁলয়! অনুমিত হয়। তাহা হইলে উদয়নভাছুড়ী অন্ত ; ইনি ৮০৭ পূর্ব্রে জীবিত- 
বল্লাল্লসেন দ্বেবেরও পরবর্তী । 

. ইহার পর আর কেহ অনেক দিন যাবৎ মূলশ্ত্রের উপর কোনরূপে হাত দেন নাই। 
তবে খমুলশ্ত্রের প্রমাণ ভাগ লইয়া মহাত্মা! গঙ্গেশ-উপাধ্যায় 
চিন্তামণি-নাঁমে একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের 

প্রতিপাদ্য প্রমাণ চতুষ্টয়ের নামেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব খণ্ডের নামকরণ হয়। 
এই চারিখণ্ডে প্রমাণ সম্বদ্ধে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য ছিল, সেগুলি উত্তমরূপেও প্রতিপন্ন করা 

হইয়াছে । এই সময় হইতেই গোতমের যথার্থ প্রতিভ! বিস্তার হইতে আরম্ত হয়। 

গঙ্গেশ মৈথিল ছিলেন। ইনি প্রায় ৫২৯ পাঁচশত উনত্রিশবর্ষ পূর্বে মিথিল! এদেশে 

আবিভূতি হন। 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বদ্ধমান উপাধ্যায় পিতৃপদাস্ক নুসারী ছিলেন। তিনি চিন্তামণির 

গঙ্জেশের পুত্র বর্ধমান প্রকাশ-নামে এক টীকা রচন। করেন। ইহার প্রাছুর্ভাবকাল 

উপাধ্যায়ের প্রকাশ টাকা। ৪৯৫ বা ৪৯৬ বৎসর হইবে। তারপর চতুর্বেদের ভাষ্য-কর্তা 
নানাশস্ত্-সংগ্রহীতা৷ মহাবৈদিক বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মাধবাচাধ্য ৪৭৯ চাঁরিশত উনআশী 

বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর বৎসর পূর্বে মলবার দেশে আবিভূ্ত হন। ইনি বিজয়- 
মাধবাচাধ্য। নগরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সর্বদর্শন-সংগ্রহ ইহারই , 

একটী কীর্তি বিঘোধষিত করিতেছে । ইনি সর্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন নামে 
ই হার আবিষর্ভ/ব ন্যায়সংগ্রহ রচনা করেন। ইহার আবিভাব কাল-সম্বন্ধে সকলে 

. লইয়া মতভেদ । এক-মত:হইতে পারেন মাই। চন্দ্রশেখর বস্থ বলিয়াছেন ৪৫০ । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের (১০১ পৃঃ) রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন ১৩৪৪ খুঃ অবে কর্ণাটরাজ 

বুক্ধরাঁয় বিজয়নগরের রাজধানী স্থাপন করেন । মাধবাচার্য্য তাহার মন্ত্রী ছিলেন। তাহা 

হইলে দত্ক্ষের মতে ৫৬০। মহারাজ কুষ্দেবের মন্ত্রী হেমাদ্রির রাঁজপ্রশক্তি-অনুসারে 

কতকগুলি সংগ্রহ কালমাধব-নামকণ্গ্রন্থমধ্যে ব্যবস্থাপনকালে হেমাদ্রির নামোল্লেখ করায় 

হেমাত্রি অপেক্ষ। মাধবাঁচার্য্য পরবন্তী লোক স্থির করিয়া কাশীস্থ সংস্কতকলেজের সাহিত্য- 

শান্ত্রাধ্যাপক রাঁমমিশ্র-শাস্ত্রী কল্পতরু-সুদ্রণকালে ইহার আবির্ভাবকাল ১৩১৩ শক বা ১৩৭২ খুঃ 

অঃ স্থির করিয়াছেন। তাহ! হইলে ৬১৬ বৎসর পূর্ব মাধবের আবির্ভাব স্থির করিতে হয়। 

ইহার মধ্যে রমেশচন্ত্র দত্ত মহোদয়ের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি একজন 

প্রসিদ্ধ প্রতিহাঁসিক বলিয়! বিখ্যাত। তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহার মূলে কিছু দৃঢ় প্রমাণ 

আছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয়। তাহা হইলে মাধবাঁচাধ্য গঙ্গেশের পূর্বববঞ্তী ও উদয়নের 
পরবর্তী ইহাই স্থির করিতে হয়। ইহার মাতার নাম মাধবী দেবী ছিল। 

বর্ধমান উপাধ্যায়ের পর পক্ষধর মিশ্র চিন্তামণির আলোকনামে একটা টীকা প্রণয়ন 

মহাত্স!। গঙ্গেশ উপাধ্যায়। 



সন ১৩১১] গোতিমের প্রতিভা ৷ ৭৯ 

করেন। তাহার প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি একপক্ষের দ্বিন” 
পঞ্জিক মুখে মুখে বলিতে পারিতেন বলিয়া! পক্ষধর নামে খ্যাত। 

৪১৯ চারিশত-উনিশ-বর্ষ-পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশের অন্তর্গত দ্বারভাঙগ! হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ 
দুরবন্তী সর্ষপ-নামক-গ্রামে পক্ষধর জন্মপরিগ্রহ করেন। 

এই সম্গয়ে বঙ্গমগ্ুলে রঘুনাথ শিরোমণি অভুখিত হন। যদিও রথুনাথ বাস্দেব' 

না সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি 
রথুনাথ শিরোমণি। তংকালের প্রচলিত-রীতি-অনুসারে পাঠ-সমাপ্তির জন্য পক্ষধরের 

' নিকট যাইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । কিন্বদস্তী আছে, রথুনাথ পক্ষধরের চতুষ্পাঠী- 
শালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পক্ষধর নিয়শ্রেণীর ছাত্র হইতে 

, সি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ দ্বার! ক্রমোচ্চভাবে সোপানপরম্পরা নির্মাণ 

করিয়া আপনি সর্কোচ্চ সোপানের অধিষ্ঠাতা হইয়া উচ্চপাঠী ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় নিধুক্ত 

আছেন।॥ রঘুনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া! নিয়পোপানে বসিবার অনুমতি করিলেন 1 

রঘুনাথ তথায় বসিয়া! নিক্নপাঠীদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপচ্ছলে পক্ষধরের ছু'একটা মতের 

উপর নিজমস্তব্য প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । পক্ষধর উচ্চপাঠী ছাত্রিগকে পাঠ দিতেছিলেন্ন 

বটে, কিন্তু নবাগত রথুনাথের প্রতি লক্ষ্য থাকায় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোরুটা 
নিতান্ত তাহার দেশীয়-ছাত্রদিগের গায় নহে । তখন তিনি রঘুনাথকে সাদরে নিকটে উঠাইয়া 
আনিলেন ও রঘুনাথের বিস্যাবুদ্ধির পরিচয় লইয়া বিশেষ-পরিচয়-লাঁভের জন্য ব্যস্তভাৰে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, 

জয়দেব বাঁ পক্ষধর মিশ্র। 

সহআাক্ষঃ শৃতঃ শব্রঃ শঙ্করস্ত ত্রিলোটনঃ | 

অন্তে দ্বিলোচনাঃ সর্ধে কে! ভবানেকলোচনঃ ? 

এরূপ পরিহাসকর-বাক্য শুনিয়াও অক্ষুব্ধভাঁবে বিনয়পুর্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন 
ও যে জন্ঠ আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইয়! সাগ্রহে রথুনাথকে 

পড়াইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে অসঙ্গত ও ইচ্ছারুত-অন্পন্তির মীমাংসায় রথুনাথ সন্ত 

ইইতে না পারায় বিচার করিয়। তাহার খণ্ডন করিতে ভ্রটী করিতেন না। এ সময় 

অন্যান্য ছাত্রের পাঠ প্রায় বন্ধ হইয়াই যাঁইত। 

*  এ্রকদা প্রত্যেক্ষের কারণ বিবৃত করিবার সময় পক্ষধর ' যোৌগজ -সম্নিকর্ষ-ব্যতীত আরও 
ছুট সন্নিকর্ষের কখা উত্থাপন করিলে রঘুনাথ স্বীয়-প্রতিভাবলে 
তাহার "মধ্যে অন্যত্তর সামান্য-লক্ষণার়ূপ-সন্নিকর্ষ ন| হইলে চণ্ে; 

এব্প গ্রতিপন্ন করিলেন। পক্ষধর তাঁহার বিটাবপ্রণালীর বিরোধে চলিতে না পারিয়া 

বলিলেন যে, 

গরিহাস। 

পক্ষধরের মত-থণ্তন ॥ 

“বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্। 
সামান্যলক্ষণ| কম্মাকম্মাদবলুপ্যত্ে &” 



৮০ সাহিত্য.পরিষৎ-পত্রিকা। [সখা 
ইহার অর্থ করিতে হইলে একটু পশ্চাংপদ হইতে হইবে 
বালককে বৃদ্ধ উপদেশ করিলেন, “আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যাঁয়। বালক জানিয়া 
আগ্যোদেশ ছার। বাথিল, “আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায়।” দশদিন পরে 
শিশুর শ্তিগরহ। সেই বালককে আগুন আনিতে বলিলে, সনে হাতে করিয়া আগুন 

্ আনিতে স্বীকার করে না কেন? না ঃ-_বৃদ্ধের উপদেশাধীন বালকের একটা সামান্যতঃ 

জ্ঞান হইয়। গিয়াছে, 'আগুনে হাত পোড়ে ।” এ আগুনটাও আগুন, সে আগুনটাও আগুন; 

ভাঁতেও হাত পুড়িতে পারিত, এতেও হাত পুড়িতে- পারে ; ছুটীই সমান” এইরূপ জ্ঞান 

হওয়ায় বালক হাতে ক্ৃরিয়! আগুন আনিতে চাহে মা। 

হয়ত বৃদ্ধ দীপশিখায় হাত দিতে নিষেধ করিবার ছলে সেই উপদেশ করিয়াছিলেন, আর 

হয়ত বালক হাতে করিজা যে আগুন আনিতে অসম্মত, সেটা কয়লার ; এ দুইএ পরম্পর 

চ্বস্তই তেদ আছে। তথাপি দ্বীপশিখার ও কয়লার আগুনের কতকগুলি গুণ সমান, যেমন 

প্রকাশ, দাহ ইত্যা্ি। এইরূপ কতকগুলি গুণ উভয়েরই এক। এক ও সমান, একতা ও 

সামাগ্ঠ এককথা। এই সামান্য-জ্ঞান থাকায় বালক হাতে করিয়! কয়লার আগুন 

আনিতে চাহে ন!। 

,এই সামান্য -সমানত বা সমানভাবকে জাতি বলা যায়। বিকট ভাষায় ইহাকে 
“অগ্রিত্ব' বলা হয়। এই সামান্যের জ্ঞানকে সাঁমান্যবিষয়ক- 

জ্ঞান, সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি বা সামান্য লক্ষণ-সন্নিকর্ষ বলে। 

.. এইরূপ সামানাজ্ঞান-ঘার! নানাপ্রকার নুতন নৃতন বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন 
মান্নষের কতকগুলি সমানপ্রণ জান! থাকায় আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসী লোককেও 

আমরা দেখিলেই মানুষ বলিয়। জানিতে পারি। সেইরূপ সমানগুণ জান! থাকায় বন্য 
| জন্তবিশেষকেও বনমান্ষ বলিয়৷ থাকি। সুতরাং এই সামান্যজ্ান 

বা নামান্যলক্ষণ-সন্গিকর্ষ-্থারা বিষয়বিশেষের জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা হয় না। জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার প্রতি কারণ ইন্দ্রিয়জন্যতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 

জন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বল! যায় সামান্য লক্ষণ! জন্য-জ্রানকে প্রত্যক্ষ বল! হয় না । তা”হ'লে 

অনুমেয়বন্ছির জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হুইয়া পড়ে; কারণ সে বহ্্ঞানের পূর্বেও বহ্ছিসামান্য জ্ঞান 

হইয়। থাকে। কোন একটা বিশেষ-জ্ঞান হইবার পূর্বেই তাহার সামান্ততঃ জ্ঞান না থাঁকিলে' 
বিশেষজ্ঞান হইতে পারে না? এই হেতু,_*সামান্তলক্ষণাজগ্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা শ্বীকার 

মা করিলেও জানলক্ষণাজন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ কিন্তু তাদৃশ স্থলেও 
তানের সন্নিকর্ষঘটকত। অপরিহার্য কি না তদ্বিষযয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।”* এ 

কথাটা যে রায় রাজেন্ত্রচন্ত্র শাস্ত্রী বাহাদুর কি বলিয়াছেন, আমরা ত কিছুই বুঝিচ্তে 
গরিলাম না। 

* ততপ্রকাশি্ত ও অনুদিত ভাষাপরিচ্ছেদের ভূমিকা! দ্রষ্টব্য 

সামান্তলক্ষশ-সন্নিকর্। 

সামান্ভলক্ষণার ফল। 



লন ১৩১১] গোতমের প্রতিভ1। . ৮১: 

জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা কি লামান্লক্ষণ। জন্য হয় ? কৈ এ কথাত কেহই স্বীকার করেন না ॥ 
পক্ষান্তরে সামান্তলক্ষপাঁজন্ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সনিকর্ধ আন্ত, 
সেই প্রত্যক্ষ ) ইহাও ত খণ্ডন করিধার যে! নাই। সুতরাং &ঁ কথাটার অর্থই হয় নাঁ। 

তার পর রায়বাহাছুর বলিয়াছেন, “জ্ঞানলক্ষণীজন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতাঁর অপলাপ দুগ্ধ ২ 
তাহা হইলে কি জানিতে হইবে, জ্ঞানটা জ্ঞানলক্ষণাজন্য বলিয়াই প্রত্যক্ষপদবাচ্য ? ভাহা স . 
কেহই শ্বীকার করিতে প্রিবেন না। পক্ষান্তরে জ্ঞানলক্ষণাজন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার 
প্রত্যক্চতাই ব! সকল স্থলে কে স্বীকার করিবে? 

যেমন “সুরভিচন্দনং এস্থলে চন্দনথণ্ডের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হওয়ায় চন্দনখণ্ড প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানলক্ষপ-সন্গিক্ধ ও তাহায় হইয়াছে, সে জ্ঞানটা ইন্তরিয়-সন্নিকর্ষাধীন হইয়াছে বলিয়া! প্রত্যক্ষ 

বাবহারের স্থল বিশেষ। পদবাচ্য। কিন্তু সুরভি বা তাহার সদ্গদ্ধের সহিত ত চক্ষুর সঘন্ধ 
হইতে পারে না, নাকের সম্বন্ধ হইতে পারে, সাহা! হয় নাই ; তবে সে স্ুরভিজ্ঞান কি করিয়া 
হইবে ? এইজন্ত বলিতে হয়, সৌরভসামান্তের জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ হওয়ায় সুরভির জ্রানপ্ত 
হইয়াছে ।* ভাল, চন্ষুদ্বার! চন্বনের, স্থুরভিমামান্ দ্বারা স্থুরভিরও ন হয় জ্ঞান হইতে পারি? 

কিন্তু সৌরভত্ব বা মৌরভে যে কতকগুলি সমানভাঁব আছে, দেই সৌরভ-সামান্তেরই ভর্জান | 

হুইবাঁর উপাঁয় কি ? অথচ সৌরভদামান্ত জ্ঞান ব্যতীত সৌরতজ্ঞান হইতে পাঁরে না। সুতরাং 

ও স্থলে ্ সৌরভলামান্তের জ্ঞানকে স্বয়ং-সম্বন্ধরূপে কল্পন1 কর! যায়। এস্থলে ত্র সৌরভ- 
সামান্তের জ্ঞান কি প্রত্যক্ষ বলিয়! কেহ স্বীকার করিবেন? অতএব “জ্ঞানলক্ষণজন্ জ্ঞানে 

প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ” এ কথাটার অর্থ হওয়াই যে নিতান্ত ছুরূহ। 

তার পর, *জ্ঞানলক্ষণ। প্রত্যসত্তি ন! স্বীকার করিলেও বরং 4কষ্টে স্যষ্টে' চলিতে পাকে, 

কিন্তু সামান্যলক্ষণা প্রত্যাঁসত্তি না শ্বীকার করিলে, কোন একটা নৃতন বিষয়বিশেষের জন 

হওয়াই যে একরুপ অনস্তব। অথচ বায় বাহাদুর বলিলেন, "সামান্তলক্ষণ। অন্ত জ্ঞানের 

প্রত্যক্ষত্ব শ্বীকার না করিলেও জ্ঞনলক্ষণাজন্ জ্ঞানের প্রতাক্ষতার অপলাপ দুব্বহ।” 

আবার বলিয়াছেন, “কিন্তু তাদৃশ স্থলেও জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকতা অপরিহাধ্য কি ন্ 

তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।” কি আশ্চর্য্য ! তাদৃশস্থলে, কীদৃশস্থলে ? জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘট কত্ত, 

জ্ঞান কি সন্নিকর্ষের ঘটক? নাঃ:- জ্ঞানই সান্নকর্ষ ? যেমন বুঝিয়াছেন, তেমন বোঝাই 

মাছেন বা বোঝ! চাপাইয়াছেন। আমরা কিন্ত এ বোঝ! লইতে অসমর্থ 
* বাস্তবিক ফ্লামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষ ন! স্বীকার করিলে, যেখানে ধৃম দেখিয়া! বহর অন্মিতি হয়, 

সামানতলক্ষণ দন্িক্ স্বীকার সেখানে ধ্যসামান্তের বা বহিসামান্তের জ্ঞান না হওয়ায়: কালাস্তরীয় 
করিবার ক্ানহ্তক। বা দেশান্তরীয় বহর সহিত কালান্তরীয় বা দেশ্স্তরীন ঘুষের 

প্যকাপাকি সম্বন্ধ একটা * আছে কি না, জানিবার উপায় খাকে না, সুতরাং 

* জঘাগিরিচ্ছেদ্রীর় নামান্তলক্ষণদন্রিকর্মের যুত্তনবলী ভরষ্টব্য। 

৯১ এপার ০ 
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পা 

্ুমমাতরেই বহিপত্থীয় কি না? এরূপ একটা সন্দেং হইতে পারে না। অথচ 

ধৃমত্ধারা বহর অনুমিতি স্থলে “ধূমমাত্রেই বহিসঘস্বীয় কি না? ইত্যাকাঁর একটা 

ংশয় জাগিয়াই থাকে। অতএব প্র সংশক্ক উপপন্ন করিতে হইলে সামান্তলক্ষণা 

প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে-_ অর্থাৎ পর্বতাদি স্থলে ধূম দেখিবামাত্র ধূমসামান্েরও জ্ঞান 

হয় এৰং বহ্ছির জ্ঞান হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহ্িসামান্টেরও জ্ঞান 

ৃ টি নি হয়। তখন বিষয়গুলি-_অর্থাং ধুম ও বহ্নি এ উভয় সাঁমান্যাকার 

শানে প্রতিভাত হওয়ায় প্ধুমমাত্রই বহ্িদন্বদীয় কি না?” এরূপ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 

সৈই সংশয় নিবারণ জন্য তর্কের আবশ্তক, যথ। £_-যদি বহি হইতেই ধূম উৎপন্ন ন! হয়, তবে ' 

বহি না থাকিলেও ধৃমের থাঁকা উচিত্ত। এরূপ তর্কে দেখা যায় যে, বহ্ছি না থাকিলে ধৃম 

উৎপন্ন হইতেই পারে না, সুতরাং ধূমের সহিত বহ্ির পিতৃপুত্রভাব বা জন্যজনকভাব সন 

. শ্রকেবারে পাকাপাকি আছে। এই পাকাপাকি সন্দ্ধই ব্যাপ্তিপদবাচ্য। ইহাকে সেই 

বিকটভাযাঁয় অব্যভিচরিতসন্বস্ব, অবিনাভাবসম্বন্ধ বাঁ ব্যাপ্তি বল! হয়। যেমন পাকা দেখা 

. বিবাহের নিশ্চায়ক, সেইরূপ পাক! দেখাও অনুমানের নিশ্চায়ক। কোনস্থলে যেরূপ পাকা! 

দেখার পরেও বিবাহ ভায়া যায়, সেইরূপ ফোনস্থলে পাক দেখার পরেও অনুমান ভুল হয়। 

'ভাহার কারণ, ঠিক পাকা দেখ! হয় নাই, আর কি। এ স্থলের উল্লেখ করিয়াই পক্ষধর 

ৰলিয়াছিলেন £-_ 
পবক্ষোজপানকৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি ম্কটং। 

সামান্যলক্ষণ! কম্ম(দ কপ্মাদবলুপ্যতে ?” 

“রী রূপ সংশয় জাগিয়! থাকিতে সামান্যলক্ষণার অপলাপ কি করিয়া সম্ভবে ? তুমি এখনও 
এতই শিশু যে এখনও স্তন্য পান করিষ। থাক,__অর্থাৎ এখনও তুমি ছাত্র, শিক্ষিতেছ মাত্র, 

তোমার শিথিবাঁর বিষয় এখনও অনেক ও অনেক দুরে।” 

এইরূপ মধ্যে মধ্যে পক্ষধর বড়ই বিপন্ন হইতেন ; কারণ রঘুনাথ কোন কথা নির্যোৌক্তিক 

বুঝিলে ছাড়িয়! দিবার পাত্র ছিলেন না। তথাপি মিশ্রমহোদয় পুত্রাধিক-প্রিয়নির্কিশেষে 
নিজের 'থলি বাড়িয়া” শিক্ষাদান করিয়া বিদায়কালে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, রঘুনাথ কোন্ স্থানে পাঠের বিশেষ সুবিধা পাইয়া- 

ছেন, বান্থদেব সার্বভৌমের নিকটে কি পক্ষধরের নিকটে? ৫ 

অপি দ্িবসমনৈষীঃ পদ্মিনী-সন্মনিস্থোঃ রজনিযু রমিতোইভুঃ কৌমুদিন্তাং রমণ্যাম। 

_.. কখয় কথয় ভু! স্চ্ছভাবেন তাবও, নুধমধিকমবাপ্দীরত্র ঝা তত্র বেতি? ॥ 
(ইহার উত্তরে রথুনাথ বলিয়াছিবেন, পাঠ উভযত্রই প্রায় সমভাবেই হইয়। থাকে, তকে 

বিটারের চিক্রণতা ও মাধুর্য) লাভ করা আপনার নিকট অসস্তব। ৃ 

“তং পীযুষ ! দিবোহপি ভূষণমসি, দ্রাক্ষে ! পরীক্ষেত কঃ, 

মাধুধ্যং তব বিশ্বতো হি বিদ্িতং সাধবী চ মাধ্বীকত|। 

বিদায় সুচন!। 



সন ১৩১১ গোতমের প্রতিভা । ৯৬ 
কিন্বেকস্ত পরস্বরুস্তদমপি ব্রমো ন চেৎ কুপাসে, 

যঃ কান্তাধর-পল্লৰে মধুরিম! নান্ত্র কুত্রাপি সঃ 1” 

রঘুমাথ পাঠনমাপনাস্তে চিন্তামণির দীধিতি নামে এক টীকা রচনা! করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, ছাত্রগণ পাঠসমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া যাইবার. 

রঘুনাথের দীধিতিটাক! | ' 
সময় পুস্তকগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া যাইতে বাধ্য হইত। রঘুনাথ 

এতই ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে সমগ্র ন্তায়শান্ত্রটী কগম্থ করিয়া লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। 

ইনি প্রায় ৪১৯ বৎসর পূর্বে নবদ্ধীপে আবিভূ্ত হন। প্রসি্ধ গৌরাঙ্গদেব ও শ্মার্তচড়ামণি 
 রঘুনন্দন রঘুনাথের সমসাময়িক প্রকৃতির নিয়মও যেন সেইরূপই বলিয়া বোধ হয়। যখন 
ঘৌরভ বিস্তারের সময় উপস্থিত হয়: তখন হইতে কিছু দিন পধ্যস্ত দে সৌরভে দিগ্ দিগন্ত 

প্রতিনিয়তই আমোদিত হইতে থাকে। বঙ্গের সৌরভ 
০৮০০৪৪০ চারিদিকে ছুটিবার সময় হইল, আর বঙ্গে হ্যায়শাস্ত্রে রধুনাথ, 

বাস্থদেব, বিশ্বনাথ গ্রভৃতি ) স্থৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন, বুড়ীপঞ্চানন প্রভৃতি ও মুক্তিমার্গে গৌরাঙ্গ, 

নিত্য নন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি স্বর্গীয় মহাত্ম। সকল যুক্তি করিয়াই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সময়েই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রসিদ্ধ বিগ্ানিবাস-দেবের গুঁরসে মহাঁন্ুভব বিশ্বনাথ 

বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন হ্ায়পধশনন জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি ন্যাযস্থত্রের ন্বৃত্বি- 
ও স্ধযায়নথত্রবৃত্তি | রচনা করিয়া অসাধারণ-পাগিত্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনাথ 

, বৃত্তিশেষে লিখিয়ছেন__ | 
"এষা মুনি গ্রবর-গোতম-সত্রবৃত্তিঞ শ্রীবিশ্বনাথ-কৃতিলা সথগমাল্লবণণা। 

শ্রীকষ্ণচন্দ্রচরণাম্বজ-চঞ্চরী ক-শ্রীমচ্ছিরোমণি-বচঃপ্রচয়ৈরকারি ॥৮ 

প্ীরুষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ে ভূক্গ-শ্বরূপ শ্রীমান্ শিরোমণি মহোদয়ের কতকগুলি বাক্য একক্র 

করিয়! আমি এই গোতমস্থত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছি। 

ঠিক তাহাই কয়িয়াছেন। কুত্রাপি পরবর্তী মথ্রানাথাদির নির্বাচন অবলম্বন 

করেন নাই। যদি স্তায়পঞ্চানন-মহোদয় মথুরানাথাদির পরবর্তী 
র্ 

সিটি লোক হইতেন, তবে তাহাদিগের সেই নির্বাচনের আভাস না 

দিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন ন|। 
পক্ষান্তরে নিজ-নাষে ও শিরোমণির নামে শ্রীযোগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও. 

শিরোমণি বিশ্রী হন. নাই এবং তিনিও জীবিত, বিশ্রী নন। 

শিরোমণি থে প্রীরুষ্ণদেবেরই পরম ভক্ত ছিলেন, তাহাই ব| বিশ্বনাথ নিশ্চয়রূপে কি করিয়া 
জাঁনিলেন? সমসাময়িক হইলে খ্যাতনাম ব্যক্তির গুণাবলীর সকলগুলি যথাধথ জানিতে 

পারা যায়; কিন্তু বিষম-কালিকের সকল গুণগুলি নিঃসন্দি্চভাবে জান! নিতান্ত অসম্ভব । 

ইতিহাসাকারে লিখিত থাঁকিলে জানিতে পার! যাঁয় বটে, কিন্ত তাহ! ত ছিল ন!। 

বিশ্বনাথ বৃত্তিপ্রারস্তে বলিয়াছেন__ 

৮5১৯ ॥ 
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রি 



৮& সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [ত্য লংব্যা 

_ “অলনমতিরগীদং বিস্তৃত স্তায়শান্ত্রং, বিরহিত বহুযত্ো! লীলয়া বেত, বিজ্ঞঃ। 

ইতি-বিনিহিতচেতাঃ কৌশলং কর্ত,কামোঁ, গুরুচরণ-রজোহহং কর্ণধারী করোমি 1৫)” 

 *অধিক যত্্রহীন অলদমতি মূর্খ এবং বিজ্ঞ পঙ্ডিতও বিশ্তৃত-ন্তায়শান্ত্র লীলাচ্ছলে দেখুন, 

এইরূপ. মনে ভাবিয় দক্ষতা-প্রকাশের কামনায় শিক্ষা-গুরুর পদধূলিকে আমি কর্ণধার 

করিলাম। 

“শিক্ষাপগুরুর পদধূলিকে কর্ণধার করিলাম” জর্থাৎ ষে পদধূলি আমার কর্ণধার-কিনা, কাণ 

ধরিয়া শিক্ষা দান করিয়াছে, এখন সেই পদধূলি কর্ণধার » কিনা, কাণডারী ; কৌশলে স্তায়মাগর 
পার হইয়! যাইবার শিক্ষা-নৌকার মাঝি স্বরূপ । 

... জিউশনে মনের ভাব ব্যক্ত করা বিশ্বনাথের এটা নৃতন নহে। অন্তস্থলেও যথেষ্ট সিউশন 
ব্যবহার করিয়াছেন। ুক্তাবলীর “সদ্দ্রব্যাগুণগুন্কিতা” ইত্যাদি ৩য় শ্লোক ভষ্টব্য। এবং 

এই বৃত্তিতেও দেখাইতেছি। যথা-_ 
“তাতং বিশ্ব-বিসারিচারুষশসং বিগ্ভানিবাসং মুম£ 1” 

ইহার ছুটা অর্থ, একটী এই £-_সর্ববিদ্ভার আধার বলিয়! যাহার মনোহর-যশ:ঃ বিশ্বব্যাপ্ত, 

সেই বিগ্তানিবাস নামক পিতাকে নমস্কার করি। 

আর একটা অর্থ এই £-_বিগ্যানিবাঁস নাম হইলেও ধাহার মনোহর যশঃ বিশ্বনাথ নামকপুক্র 
দ্বারাই চাঁনি।দকে বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই পিতাকে আমি নমস্কার করি। এন্লে "নুম£ এই 

পদটা ছারা বিশ্বনাথ নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ “আমার গৌরবেই পিতার যশ+, 
. এইক্বপ মনে করিয়া বিশ্বনাথের এ শু” ধাতুর উত্তর গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ দেখিতে পাঁওয়] 

যাইতেছে । একমাত্র বিশ্বনাথই নমস্কার করিতেছেন, অন্য কেহত নমস্ক/র করিতেছে না। 

এন্থলে যেমন বিশ্বপদট স্লি্, অর্থাৎ একবার জগৎ অর্থে, অন্যবার পুত্র অর্থে ব্যবহার কর! 
হইয়াছে ১ সেইরূপ “কর্ণধারী করোমি, এস্থলেও বুঝিতে হইবে। 

বৃত্তিপ্রারস্তে ধাহার পদধূলিকে কর্ণধার বলিয়া! আতাস দিয়াছেন, বৃত্তিশেষেও আবার 

তাহার নাম গ্রহণ ন! করিয়া প্রসিদ্ধ উপাধিটা ধরিয়া বলিয়াছেন, '্রীমচ্ছিরোমণিবচঃ-গ্রচয়ৈ- . 

রকারি” শ্রীমান্ শিরোমণির বাক্যগুলি একত্র করিয়া এই বৃত্তি করিয়াছি। ছাত্র একথা 
বলিতে পারে ? ছাত্র যাহ! কিছু বলিবে, সে সকল-কথাই গুরুর। গুরু যে কথাগুলি শিখাই- 

, বেন, ছাত্র তাহারই ব্যবহার করিয়া থাকে । গুরু যাহা বলেন নাই, ছাত্র তাহা কোঁথায় 

পাইবে? সুতরাং বিশ্বনাথ ঘে কথাগুলি অবলম্বন করিয়! বৃত্তি রচিয়াছেন, নে কথাগুলি তাহার 

শুরুর? বিশ্বনাথ শিরোমণির কথাগুলি সাজাই! বৃত্তি রচিয়াছৈন ) শিরোমণি বিশ্বনাথের গুরু, 
ম্দকিনা শিরোমণির নিকট পড়িয়াছিলেন। 

একজনের মতে ছু'চারিটী কথা বলিলেই কি সে গুরু হইয়া যাইবে? তাহার নিকট 
পড়িয়াছিল; ইহা! কোথ! হইতে পাওয়। যাইতেছে ? | 

ঠিক বথা, সে গুরু হইবে কেন? গ্রাচীন মত লইয়া কে ন! লিখিয় দাত ? মত ঠ নই 



বাকি) গোতমের প্রতিভা । ৮৫ 
লিখিলেই সে গুরু হয় না। কথা লইয়া লিখিলে, সে গুরু হয়, অর্থাৎ আমি যে কথাগুলি 
লিখিলাম, ইহা আমার নহে অন্তের, একথা বলিলে, সেই অন্যকে গুরু বলিতে আপত্তি কি? 

প্রথমে যাহার পদধুলিকে কর্ণধার বল! হইয়াছে, শেষে ধাহার কথ! লইয়া “এই বৃততি 
গুরুর নামগ্রহণ রচিয়াছি* ৰলা৷ হইয়াছে, তাঁহাকে শিক্ষার বলিতে কোনরূপ ূ 

করিতে নাই। বাধাই দেখিতে পাই না। তার পর নামগ্রহণ ন করিয়। কেবল 

উপাধির উল্লেখ করিবার কারণ শাস্ত্রামথমারে গুরুর নামোল্লেখ করিতে নাই,_ 
“আত্মনাঁম গুরোর্নাম, নামাতিক্ৃপণস্ত চ। 
আযুঞ্ষামে! ন গৃহীয়ৎ জ্যেষ্ঠাপত্য-কলত্রয়োঃ ॥৮ 

এই জন্তই ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রশিষ্য সর্কক্তাত্ম-মুনি সংক্ষেপশারীরকের প্রথমে 
, গুরুর নামগ্রহণ না গুরুর জয়কীর্তনকালে “ম্রেশ্বর” নামটা উল্লিখিত না করিয়া 

করার দৃষ্টাস্ত। “দেবেশ্বর” নামের ব্যবহার করিয়াছেন । 

প্যদীয়-সম্পর্কমবাঁপ্য কেবলং, বস়্ং কৃতার্থা নিরবদ্যকীর্তয়ঃ। 

জগত্স্ তে তারিত-শিষ্যপঙ ক্রয়ো, জয়স্তি দেবেশ্বর-পাদরেণবঃ ॥” 
এই শ্লোকের টীকায় মধুশ্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন-_ 
“সুরপদস্থানে দেবপদপ্রয়োগং সাক্ষাদগুরুনামাগ্রহণায় "গুরোর্নাম ন গৃহীয়া২* ইতি স্বৃত্েঃ ॥৮ 

ব্যবহারেও দেখা যায়-_শাম[পদস্থলে ধামাপদ, জয়কৃষ্ণস্থলে ফয়কৃঞ্চ ইত্যার্দি। এটী 
গুরুদেবের নামগ্রহণ ত্ীসম্প্রদায়েই বেশী বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আর নিবন্ধ- 

ন। করার ব্যবহার। কারের ব্যবহথারেরও বটে । 

অতএব বিশ্বনাথ গুরুর নামগ্রহণ ন1 করিয়!, মাত্র উপাধিগ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
শান্ত্ানুদারে নামগ্রহণ নিষেধ আছে বলিয়া গুরুর নামগ্রহণ করিতে পারি নাই। নৈয়াঁয়িক 

সম্প্রদায়ের মধ্যে শিরোমণি বলিয়! প্রসিদ্ধ একমাত্র আমাদিগের সেই রঘূনাথ্) স্থতরাং শিরোমণি 

বলায় অন্তরূপে তাহাকেই প্রায় নামতঃ উল্লিখিত করা। হইয়াছে । তিনিই আমার শিক্ষাুরু- 

বিবাদের এই জন্য ইহার আবির্ভাবকাল শ্বতত্ত্র নির্ণয় করিবার প্রয়োজন 
আবির্ভাবকাল। নাই। ৪১৯ বৎসর পূর্বেই বিশ্বনাথ আবিভূতি। ইহার জন্মতুমি 

নবদ্বীপ। 
“ ইহার অদ্ধশতাব্বী পরে মথুরানাথ স্তায়শন্ত্ে অসাধারণ বু[ৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং 

| চিন্তামণির এক টীকা গ্রস্তত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 

মথ্রার্নাথ মিথিলার পরীক্ষাচ্ছলে মৈথিল-গোকুলনীথের নিকট 
পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গের প্রাধান্ত ব্যবস্থাপন 

9 করিয়! আস! হইয়াছিল। গোৌকুলনাঁথ চিন্তামণির খওত্রয়ের টীক।: 
স্বরূপ “পদবাক্যরতবাকর” প্রসৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

এই সময়েই জগদীশতর্কালঙ্কার ও গদাধরভট্টাচাধ্যও প্রতিভাত হুইয়। উঠিয়াছিলেন। 

মথুরানাথ। 



৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ২ সংখা 

সেই প্রতিভারাশি মৈথিল-গোকুলনাথকে অতীব বিন্মিত ও স্তম্ভিত 

০০০ করিয়াছিল। জগদীশ দীধিতির টীকা, শব্গশক্িগ্রকাশিকাদি 
অনেক গ্রন্থ রচমা করেন । গদাধর চতুঃবষ্টিবাদগ্রন্থ রচিয়াছিলেন। অগ্ভাপি সেগুলি উজ্জ্বল- 
প্রভায় আলোফিত। ইহার প্রণীত একখানি টাকা আলোকের উপরেও আছে। 

ইহার বেশ গ্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহাদিগের শ্ীকৃত-পদার্থবাদদ পরীক্ষার জন্য ষুনিবর 

নবন্বীপে মধুলুদন মধুন্দন সরস্বতী নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তাৎকালিক অবস্থার 

সয়ম্বতীর বিচার । ব্ষয় অতিসংক্ষেপে কতকগুলি কবিতার আকারে লিখিত আছে ।* 
তাহার একটা উদ্ধত করিলেই প্রতীত হইবে যে, দে সময়ে কিরূপ ভর়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত 

হইয়াছিল । মধুস্দন সরস্বতী অতি-গ্রাচীন-বিধায় গ্রথমেই মথুরানাথের সহিত বিচার করিতে 

আসনপরিগ্রহ করেন) কিন্তু যখন মথুরানাথ হীন প্রভ হইগ়াছেন বলিগা জগদীশ ও গদাধর 

শুনিলেন, তখন তাহারা বাস্তবিকই অতিয়।ন হইয়! পড়িপ্নাছিলেন। 

“মথুরায়াং সমায়াতে, মধুস্দনপগ্ডিতে। 

অনীশে। জগদীশোইভূৎ, ন জগর্দ গদাধরঃ ॥* 

পরিশেষে গদাধরভট্রচাধ্যই নবদ্বীপের উজ্জ্লমুখ আরও উজ্জবলতর করিয্াছিলেন। 
মধুস্থদন সরম্বতী নবদ্বীপত্যাগকাঁলে সর্বসমক্ষে বলিয়া যান__ 

“গদ্াধরসমঃ কশ্চিন্ন ভৃতে৷ ন ভবিষ্যতি ॥% 

বাঁহাই হউক, ইহাদিগের দ্বারা গোতমের শ্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের সকলগুলিই বিশেষ ূ 

মার্জিত আকার ধারণ করিয়াছে । ন্তায়শাস্্রের প্রকৃত উদ্দেস্ঠয 

পূর্ণমাত্রায় পরিস্ক,ট হইয়াছে। আমি বোপ করি, ইহাদিগের ন্যায় 
মহাকারুণিক লোক আর এ যাবৎ ইহ জগতে কেহই আবিভূতি হন নাই। কারণ ন্যান়্ের 
গ্রকৃতপথ-প্রদর্শক-পদার্থগুলি এ বাব কেবল গুরুপরম্পরায় চলিয়া! আপার, তাহার প্রাপ্ডি- 

স্থানের একটা নির্দিষ্-গণ্ভী কেবল মিথিলাভূমির চতুঃসীমা পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু এই 

সকল মহাস্মাদিগের কৃপায় তাহ! আজিও আমরা অনায়াসে পাইতেছি। কেবল ইহাই নহে, 
সেই পদার্থগুলি স্থলতঃ ও বিকীর্ণভাবে কেবল গুরুমুখেই পাওয়া যাইত, আর এখন তাহ! 

গ্রন্থগত এবং অতিচিন্ধণ ও সুসম্বদ্ধরূপে হুল্গমতমভাবাপন্ন, ইহা নিতান্ত শ্বল্পকরুণার ফল নহে। 

এই জন্যই ন্যাবিদ্য/র মাতৃভূমি মিথিল| আজি তাহারই জন্য বঙ্গভূমিকে মাতৃম্বোধন করিয়া , 

কত-গৌরব, কত-সম্মান দেখাইতেছে। আজি নবদীপের নার্ম 

শুনিলে সকলেরই যে মস্তক অবনত হয়, ইহা কিসের জন্য? সেই 

মহামুনিকলপ রঘুনাথ, খাধিদেশ্ত রথুনন্দন ও দেবদেশীর গৌরাঞ্গের জন্য নহে কি? আর 

নৈয়ায়িকের করুণ।। 

নবন্থীপের গৌরব। 

* একাশীধামে পাঠকালে, সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ভানুমুর্তি শাস্থীর ( তর্কতীর্থ) নিকট 8০ আমর) বহুবার ' 
গুনিযাছি। ইহ! সময়াস্তরে মুদ্রিত করিব। 



সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা | ৯৭ 

ভাহাদিগের সেই 'প্রকারতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাদি বিকটভাষার জন্ত কি মহে? শ্ৃতিতত্বের 

বার্দবিচার ও প্রকৃততত্বজ্ঞানের জন্য দহে কি? 

প্রকৃতগ্রস্তাবে এই পর্যস্তই গোতমের প্রতৃতপ্রতিভার কিরণজাল আঙলোফিত ? জানি ন1 

ইহার পরের অংশ আলোকিত হইবার উপযুক্ত কি, না? গোতমের 
প্রতিভার সীমা অন্বেষণ করিত্তে' আমরা বছুদূরেই স্থলেত হইয়া 

পড়িয়াছি * সুতরাং'ইতঃপর সাবধান হইয়া আমরা সেই ত্রেতাযুগের স্থায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। স্তায়দর্শনে ব্যুৎপন্তি- 
লাভ করিতে হইলে এগুলি বিশেষ করিয়া জানিতে হয় । যথা-__ 

গ্ররূতি ও প্রত্যয়যোৌগে একটা পর হয়; সেইরূপ কতকগুলি পদ প্রয়োজনবশে মিলিত 
হইলে একটা বাক্য বিরচিত হয়; সেইরূপ কতকগুলি বাক্য 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্ত স্ুত্ররূপে গ্রথিত হইয়! থাকে; 

' আবার তাঁদৃশ একাধিক সথত্রসকল এক একটা বিষয়ের নির্ণয়ার্থে পরস্পর সন্স্ধ হইয়া এক একটী 
প্রস্তাবের সমাপ্তি করে; সেই প্রস্তাবকে প্রকরণ বলা যায়); সেই সেই প্রকরণপুজে 
এক একটী আহ্ছিক ও তাদৃশ আহ্বিকদ্বয়ে এক একটী অধ্যায় বিরচিত, এবং তাদৃশ পাঁচটা 
অধ্যায়ে এই স্তায়দর্শন পরিসমাপ্ হইয়াছে। 

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, পদার্থের যধার্থজ্ঞান উৎপাদনের জন্য ্তায়স্থত্রের অবভারণ!। 
্ায়দর্শনের নৃতরাঁং কেবল এক একটী পদার্থের নাম শুনিলে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন 

্বৃত্তিপ্রকার। হইবে না, তজ্জন্য যেমন পদীর্থের সংজ্ঞাশ্রবণ করা আবশ্তক, 
তেমনই তাহার গ্রকৃতভাব ও সেই গ্রকৃতভাব অন্যরূপে ঈ্রাড়াইতে পারে কি না, তাহার 
বিশেষ বিচারও একান্ত প্রয়োজন । 

অতএব পদার্থের বথার্থজ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই 
উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার তিনটা প্রণালীর অবলম্বন করিতে হয়। এই ন্যায়দর্শনে সেই 
কর্তব্যত।, _ফলিতার্থ। তিনটা প্রণালীর অবলম্বন করা হইয়াছে । 

১ উদ্দেশ। পরে যে পদার্থের লক্ষণ ও পরীক্ষ। করা যাইবে, পূর্বেই তাহার নাম কীর্তন করা 1 

গোতমের প্রতিভ।। 

ত্রেতার শ্তায়দর্শন | 

যুৎপার্দক বিষয়। 

* * পি্যগণ সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয। আর্য ধযিগণ তাহাদিগের স্বীকৃত বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত তাক! 

গ্রন্থের প্রথমেই দিয়া থাকেন। তাহাকে উদ্দেশ বলে। নব্য ও পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বোধ হয় শ্রোতার এই হবিধার 

বিষয় চিন্তায় স্থান দেন ন|। সেটা গুণের কি দোষের, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। তবে আমাদিগের বোধ 

হয় এ রীতিটা গ্রন্থকারের স্থির-জ্ঞনের পরিচয়কর ; কেন না, লেখনী গ্রস্থকারকে টানিয়া লইয়| কুস্থানে উপস্থিত - 

করাইতে অবসর পাঁয় না গ্রস্থকারই লেখণীকে সংযত রাখিয়! গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। এ রীতিটা 

“দেখিয়। বোধ হয় যে, গ্রন্থকার অনেক তর্কবতর্কের পর যাঁহ। সিদ্ধান্ত কন্ধিতে গমর্য হন, তাহাই হুত্রে গ্রথিত করির। 

শিব্যগণকে ল্গেহোপহাস্প্নপ প্রদীন করেন, কেবল ঈর্ধয। বা দুরাকাজ্ষার সম্পূরণীর্থ নহে। 
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হ লক্ষণ । পদার্থের প্রক্ৃতভাব -অর্থাং যে কোন পদার্থের যে কোন একটা ধর্ম, ওর বা 
ক্রিয়ার উল্লেখ করিলে, তন্বারা অনা কোন পদার্থকে না বুঝাইয়! কেবল যে তক্মান্র' 

পদার্থকে বুঝায়, সেই ধর্ম গুণ বা ক্রিয়া। 

৩ পরীক্ষা । সেই লক্ষণ তাহার নির্ণয়কল্পে ঠিক হইয়াছে কি না, প্রমাণ দার! টা সন্দেহ 

অপনয়ন করিবার ্ঁন্য একতর নিশ্চায়ক বিচার। 

হুত্রার্থ বিভাগকালে ভাষ্যকার বাস্তায়ন গোতমের ক্বীকৃত-সমন্ত-পদার্থকে চারিভাগে 

বিভক্ত করিয়াছেন, যথা £__প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি | | 

১ প্রমাতা। বি্ষিয়ের প্রাপ্তি ও পরিহারের ইচ্ছায় যে প্রবর্তিত হয়। 
২ প্রমাণ। প্রমাতা যন্্রীর৷ জানিতে সমর্থ হয়। 

৩ প্রলেম্ন। ঘযাহাকে জানিতে পার! যাঁয়। 

৪ প্রমিতি। বিষয়কে জান! । 

এই গুলিই আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভক্ত) যথা £-হেয়, তনিরর্তক, 

'আত্যন্তিক হান ও তদুপাঁয়। 

৯ হেয় । দুখ ও ছুঃখের কারণ, একবিংশতি প্রকার। 

২ তরিরর্তক। মিথ্যাজ্ঞান। ইহাকে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান বল! যাইতে পারে। 
৩ আত্যন্তিকহাঁন। নিশ্চয় সমূলে নিবৃন্তি। 
ও তছুপায়। আত্মাদি পদার্থের তত্বজ্ঞান । 

এন্থলে এইরূপ-ক্রমে বুঝিতে হইবে। আত্মাদি-পদার্থের তত্বপ্জান হইলে, সিথ্যাজ্ঞানের 
মুক্তির কম বা নিবৃত্তি হয়; তন্বরা রাগ-দ্বেষ-মোহের নাশ, ততদ্দারা ধর্দীধর্ের, 

ঘিতীর সুত্রের অর্থ অনুৎপত্তি, ধর্্মাধন্ম ন। থাকিলে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হয় না 

একবিংশতিপ্রকার দুঃখ । সুতরাং একবিংশতিপ্রকার দুঃখের নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্তি হয়। 
শরীর, মন, শ্রবণ, ত্বক, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহবা, ষড়বিধ বিষয়, ষড় বিধ জ্ঞান, সুখ ও চুঃখ, 
এই একুশ গ্রকারকেই দুঃখ বলা.যায় । 

সতের সদ্ভাব ও অসতের অসদ্ভাবই তত্ব। সৎযদি, সংরূপে গৃহীত হয়, অসৎ যদি 

গ “যখা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুব্হং,-রোগঃ আরোগ্যং রোগহেতু:, ভৈষজাম্ ইতি, এবমিদমগ্গি শাস্ত্র 
চতুবৃযহমেব, তদ্যথ।--নংসারঃ, সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ, মোক্ষোঁপায় ইতি |” 

পাতগ্লতর্শনম্, াধনপাদীয় ১৬ সুত্রস্ত ব্যাসভাবাষ্ 

নু খ-সমুদার-নিরোধ-মার্গাশত্বার আর্ধ্যস্য বুদ্ধাভিমভানি তত্বানীতি ॥” 

বৌদ্ধদর্শনয্, সৌত্রাস্তিফমতমেতৎ | 
“হেয়ং তস্য নির্ববর্তকং, হানসতান্ত্িকং, তস্যোপায়োহধিগন্তব্যঃ| ৃ 
ইত্যেতানি চত্বারি অথপদানি সম্গ বুদ্ধ! নিঃশ্রেযঃসমধিগচ্ছত্তি ।” ইত্তি | 

 ভারাশনস্, প্রধমহতীদ্, ঘাংগ্যান্াহামেতং। 
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যথাশ্রুত অপৎ রূপেই গৃহীত হয়, তবেই সতের তত্ব ও অসতের তথ ল্গানা হইল। 

তছুপায় বা তন্বজ্ঞান। - যে যাহা, তাহাকে তাহা জানা; যে যেরূপ, তাহাকে সেই- 

বূপে জানাই তথজ্ঞান। সাধুকে সাধু বলিয়া জানা, চোরকে চোর বলিয়া জানা, বিষকে 
বিষ, অমৃতকে অমৃত, ভালকে ভাল, এবং মন্দকে মন্দ বলিয়া জানাই তত্বজ্ঞান। ইহার 

বিপরীত-ভ্ঞানই মিথ্যাজ্তান। দেই মিথ্যান্তান-নাশের জন্ত তত্বজ্ঞান জাঁনা আবশ্তক। 
'তত্বজ্ঞন লাভ করিতে হইলে ন্যায়চচ্চা করিতে হইবে । প্রমাণ ব্যতীত ন্তায়চর্চা অসম্ভব, 

যোড়শ পঙ্গার্থের সুতরাং প্রমাণ চাই । প্রমাণ কাহাঁকে লইয়! ব্যবহার করিবে ? 

ক্রম-ম্বীকারহেতু। এজন্য প্রমের়-পদার্থ আবশ্তক। সন্দেহ না হইলে স্ায়চ্চার 

প্রয়োজন হয় না, স্থতরাং সংশয় থাক! প্রয়োজন । অবশ্ঠ নিশ্রয়োজনে বিচার আসিবে কেন ? 

এহেতু প্রয়োজন একটা মানিতে হয়। দৃষ্টাস্ত না দেখাইলে পরে বুঝিবে কেন? অতএব 

দৃষ্টান্ত আবস্তক। ফাজিল তর্কে কে যাইবে? এজন্য সিদ্ধান্ত অপরিহার্য । বিচারের প্রণালী 
, না জানিলে, কি করিয়৷ বিচার করিবে? তজ্জন্য পাঁচটা অবয়ব নিরূপণ করিতে হইয়াছে । 

তর্ক ভিন্ন বিচার হয় ন! বলিয়! তক শ্বীকার আবশ্তাক। তর্কের ফল নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন । 

কি কি প্রণালীতে কথা বল! যাইতে পারে ? তজ্জন্য বাদ, জল্প ও বিতগ্ডার কীর্তন ফরিতে 

হইবে । বাদি-বিজয়ার্থে ও ভ্রম প্রমাদহীন অনুমান করিতে হইলে, হেত্বাভাস, ছল, জাত ও 

নিগ্রহস্থানের জ্ঞান নিতান্ত হুষ্পরিহাধ্য । 

সেই জন্যই মহর্ষি গেতম তংপ্রণীত ন্যায়দর্খনের প্রথমে তাহার স্বীকৃত পদার্থের এইকর্প 

” একটি তালিক! দিয়াছেন । 

প্রমাণ, প্রমেয়,। সংশয়, প্রয়োজন, চৃষ্টান্ত। সিদ্ধান্ত, অবদ্নব, তর্ক, নির্ণয়, 
| বাদ, জনন, বিতও্ডা, হেত্বাভান, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানি, 

এই ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়ন লাভ হয়। 

প্রমাণ চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ধ। তন্মধ্যে ষড়িজ্রিয়ভেদে 
গ্রত্যন্ষ ছয় প্রকার । মানস, শ্রাবণ, ত্বাচ, চাক্ষুষ, ঘ্রাণ ও রাসন। 

অনুমান তিন 'প্রকার। পূর্বব, শেষবৎ ও সামান্যতে| দৃষ্ট । উপমান 

এক্ক গ্রকার। শব চইগ্রকার) দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। 

*. প্রমৈয় দ্বাদশ একার)_আত্মা, শরীর, ইন্দ্র, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, জন্মাস্তর, 
| ফল, ছুঃখ ও অপবর্ বা মুক্তি। তন্মধ্যে আত্মা ছুই প্রকার ) জীবাত্ম। 

ও পরমাস্মা । জীবাত্মা বনু ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক। শরীর 

চারি প্রকার ) পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার। অর্থও পাঁচগ্রকার ; 

পার্থিবগন্ধ, জলীয়রল, তৈজদরূপ, বায়বীয়ম্পর্শ ও মাকাশীয় শব্ব। বুদ্ধি ওজ্ঞান একার্থক 

শ্বব। মনঃ বা অন্তঃকরণ। প্রবৃত্তি দ্বিবিধ; পাপ ও পুণ্য; দৌঁষ ত্রিবিধ) রাগ, দ্বেষ ও 

মোহ । জন্মান্তর) এতজ্জন্স(তিরিক্ত পুনরুৎপত্তি, এ জগতে আবার আসা। ফল দ্বিবিধ্, 
৯২ 

প্রথম সুত্রার্থ। 

প্রমাণ । 

প্রমেয়। 



তি সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। রি টি 
| _ স্থখভোঁগ ও ছুঃখভোগ। ছুঃখ, বাঁধনা, গড়া, ' তাঁপ, ব্যথা» 

রি একার্থক শব । জপবর্ণ _নির্শুল-ছুঃখনিবৃত্তি। একটি পদার্থ অব. 

লঙ্খন করিয়া যে বিরুদ্ধ-অনেক প্রকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা. সন্দেহ বলে। 

যাহা পাইৰার জন্য পুরুষ প্রবর্তিত হয়, তাহাই প্রয়োজন, তাহা ছুই গ্রকার মুখ্য ও গৌণ, 
প্রয়োজন। সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তি শুখ্য এবং সুখসাধন স্ত্রী-অন্ন-পানাদি ও ছুঃখা- 

ভাবসাধন ধনোপার্জনারি গৌণ । প্রয়োজনের অপর আর একটা নাম ফল। 

ইতর ভদ্র সাধারণেই যে বিষয়টাকে ঠিক্ বলিয়া বুঁঝতে পারে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা! ধায় 

দৃষ্টান্ত । শান্্ীয় বিষয়ের নিশ্চয়কে সিদ্ধান্ত বলা যায়) সিদ্ধান্ত চাঁরি প্রকার__ 
সিদ্ধান্ত । প্রতিতন্ত্র স্বতন্ত্র, অধিকরণ, ও অতভ্যুপগম। তন্ত্র অর্থে শাস্ত্র 

যাহা এ শাস্ত্রে বিচারিত হইতেছে, তাহা যদি অন্য সর্বশীস্ত্রে দ্বীকৃত হইয়] থাকে ) তবে 

তাহার সিদ্ধান্ত -সর্বতন্ত্রসিন্ধান্ত। সেইরূপ সমানশাস্ত্রে শ্বীকৃত ও বিষমশাস্ত্রে অন্বীকৃত হইলে, 

তাহার নিশ্চয় ₹ গ্রতিতন্ত্পিদ্বান্ত । কোন একটির নিশ্চয় হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক আরও 

দশটির যে নিশ্চয় হয়, তাহা-অধিকরণ-সিদ্ধাত্ত। কাণ টানিলে মাথা আস! গোছের আর কি। 

অবিচারিত মত স্বীকার করিয়৷ লইয়া, তাহার বিচার করিয় নিশ্চয় করা _ অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। 

যেমন, ঈশ্বর নাই বলিতেছ ? আচ্ছা, স্বীকাঁর করি ঈশ্বর নাই; কিন্ত এ জগতের উপাদনগুলি 

জড়, জীবেরাও নিতাস্ত অজ্ঞ, তবে কিরূপে সে জড়গণ ক্রিয়া করিবে? অতএব ঈশ্বর মানিতে 

ছইবে। তাহা হইলে, তিনি সর্বজ্ঞ, কোম্টির সহিত কোন্টিকে মিলিত করিলে এ জগ, 

এ আকারে হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন; সুতরাং তিনি জড়গণকে যেরূপে চালাইয়া- 
ছিলেন, তাহারা সেইরূপে চলিয়৷ এই বিচিত্র জগতের নির্মাণ 

| করিয়াছে। ইহাকে অত্যুপগম-দিদ্ধাস্ত বল! যায়। যেমন দেহটা 

অবয়বী ও হস্তপদাদি তাহার এক একটা অবয়ব, সেইরূপ অবয়বি-স্বরূপ ন্যায়ের এক একটি 

অংশই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি; প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। 

১। প্রতিজা। কোন একটি স্থানে সিদ্ধির জন্য অসিদ্ধবিষয়ের নির্দেশ । যথা-_-এ জগতের 

একজন কর্তী আছেন। 

২। হেতু ॥ যাহা দ্বারা অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান হয়। যখা--যেহেতু ঞ জগং কতকপুলি 

কার্ষ্ের সমষ্টি মানত । , 

৩। উদ্দাহ্রধ। সাধ্যের সহিত সমান-গুধবান্ যে দৃষ্টান্ত । , যথা কার্য হইলেই তাহার একজন 
. কর্তা থাকে, যেমন একটা অস্টালিকা সুর কুত্র কার্ধ্ের সমষ্টি বলিয়। তাহার 

একজন কর্ত। আছে ।* 

অবয়ব 

সপ নি 

* & সাধ্যের ঠিক: বিপরীত-ধর্মাবলম্বী দৃষ্টাস্তকে ব্যতিরেকি-উদ্দাহরণ' বলে। ষথা-_আকাশ কার্ধযমার নষ্ঠে 

, সলিয়। তাহার কর্তা নাই। উশনয়ের সময় 'সেইরপ দহ? এই শব দ্বার! পক্ষে সাধোর বৈষম্য-দর্শন করিতে হইবে। 



সন ১৩১১ 1 গোতমের প্রতিভা । ৯৯ 
৪। উপনয়। উদ্বাহরণের সহিত দাম্য দেখিয়া "সেইরূপ" এই শব দ্বারা সাধ্যে সাম্যের দর্শন 
ও যথা-_সেইরূপ এ জগৎটিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কাধ্যের সমষ্টি মাত । অর্থাৎ 

এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্নরিস্তর কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

৫ | নিগমন। পক্ষে হেতুটির পুনদর্শন করিয়া প্রতিক্ঞার পুনরাবৃত্তি । যথা-_-এ জগৎ কতকগুলি 

কার্যের সমষ্টি-অর্থাৎ এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্পবিস্তর কার্য দেখিতে 

পাওয়া যায় ৰলিয়! ইহারও একজন কর্তা আছেন। 

পক্ষ । যেখানে সিদ্ধি কর! যায়। 

সাধ্য । যাহার সিদ্ধি করা যায়। 

হেতু । যন্ধারা সিদ্ধি কর! যায়। 

দৃষ্টান্ত। যাহার সমান দেখিয়া সিদ্ধি করা যাঁয়। 

প্রদর্শিত কারণের উপপত্তি বার! কল্পনাবিশেষকে তর্ক বলে। অর্থাৎ বিরুষ্ধভাবের আরোপ 

দ্বারা বিরুদ্ধভাবের সম্ভাবনা! করা । যেমন, জগৎ য্দি কতকগুলি কার্য্ের সমষ্টি 

৫ মাত্র ন! হয়, তবে তাহার একজন কর্তা থাকার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে, 

যদি--না হয় বা না থাকে” এই শব উল্লেখ করিয়া সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থে বিরুদ্ধভাবের আরোপ 

দ্বারা “তবে নাই বা থাকে না এই শব্দ উল্লেখ করিয়া যে সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থের বিরুদ্ধভাবের 

সম্তাবন! করা যায়, তাহাকে তর্ক বলে সন্োহ ফরিয়! বিরুদ্ধপক্ষের স্থাপনা- 

রি পূর্বক খগুন দ্বার পদার্থের যথাষথজ্ঞান। বাদ-বিচারের নির্ণয় থক ; 

কারণ, বাদ-বিচারে সন্দেহ করিবার আবশ্থাক হয় না।* 

্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধ 'প্রুতিপক্ষ স্বীকার করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বার৷ সিদ্ধান্তের 
অবিরোধে সিদ্ধপক্ষের স্থাপনা এবং বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের খণ্ডনমূলক যে উক্তি 

টা | প্রত্যুক্তি, তাহার নাম বাদ। যেমন গুরুশিষ্যের তত্বজ্ঞানের জন্য বাদান্ুবাদ। 
ন্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বারা সিদ্ধপক্ষস্থাপন ও 

বিরুদ্ধ-প্রতিপক্ষের খণ্ডন এবং ছল জাতি ও,নিগ্রহস্থান দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন ও 
সদ, পরপক্ষ খণ্ডনমূলক যে কথা হয়, তাহাই জল্ন। যেমন আজি কালিকার দ্বই একটি 

বিচার। সেই জল্পকথাকেই বিতণড1 বলা যায়, যদি কোন একটা পক্ষের স্থাপনা ন! থাকে, 
*  €কবল পরপক্ষের খগ্ডন-মুলে কথা প্রবর্তিত হয়। ইদানীস্তনের সাধারণ 

' ব্তিওা। বিচার এইরূপেই হইন্া ধাকে। ৃ 

অপ্রকৃত-হেতুকেই হেত্বাভাস “বলা ঘায়। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; যথা-.সব্যভিচার, 
হেতবস্াপ বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধাসম ও অতীতকাল | উচ্যমান-শব্দের অর্থাস্তর কল্পনা :& 

নি 322 ১০০১ 
' * বৈদাস্তিকের। এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সদ্দেহ ভিন্ন কোন বিচার হইতে গারে দা।, 

অন্ততঃ ইচ্ছাকৃত সন্দেহপূর্রক ছুটা পক্ষ উপস্থিত করিতে হইবে ; তবে যে কোন বিচার চলিবে; নতুবা কিক্পপে 
বিচার কর! যাইবে? অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই কথ! বলিয়াছেন। 



৯২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ 
রা করিয়! বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে। ছল তিনপ্রকার; যথা--বাকৃছল, 

জাতি।  সামাস্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল। উদ্দাহরণ-সিন্ধ বাঁ উদাহরণবিরুদ্ধ হেতু প্রদর্শন 
করিলে সমানধন্ বা বিষমধর্ম অবলম্বন করিয়া যে দোষ দেওয়া যায়, তাহার নাম জাতি । 

নিগ্রহস্থান। জাতি চতুর্কিংশতি প্রকার। বিরুদ্ধজ্ঞান বা অজ্ঞানকে নিগ্রহস্থান বল! যায়। 

নিগ্রহস্থান ষড়বিংশতি প্রকার। 

এই ষোড়শপদার্থের মধ্যে যে পদার্থ যতভাগে বিভক্ত এবং তাঁহার লক্ষণ, ও তাহার উপর 

যেরূপ বাদপ্রতিবাদ চলিতে পারে, মহধি গোতম সে সকল অতিবিশদভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ 

বলিয়াছেন। সে সকলগুলি বলিতে গেলে প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায়; সুতরাং তাহা মূল- 

দর্শন হইতে জ্ঞাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যাগ করিলাম। 
প্রকরণজ্ঞানের জন্য, অধ্যায়, আহ্বিক, মোট সুত্রসংখ্যা প্রত্যেক প্রক্রণে যতগুলি সুত্র 

প্রকরণের তালিক। দিবার আছে, তাহার সংখ্যা এবং প্রকরণের নাম করিয়৷ পৃথক পৃথক্ 

কারণ। তালিকা করিলাম। তাহাতে অধ্যায়ের অর্থ ও আহ্বিকের অর্থ 

দেওয়া গেল। ইহা দেখিলে সহজেই প্রায় সকল প্রস্তাবিত বিষয় বুঝিতে পার! যাইবে। 
তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ, ভাষা, বাতিক, তাৎপর্ধ্য ও বৃত্তি দেখিলে পরিষ্কট হইবে। 

[ ২ম সংখ্যা 

ধা 

প্রত্যেক অধ্যায়াদির সংক্ষিপ্ত তালিক!। 

অধ্যায়া্থ আহ্কিকার্থ সুত্রসংখ্যা প্রাকরণিক-হুত্রসংখা। ও প্রকরণের নাম 

১ম ১ম ২, সপ্রয়োজন-প্রতিপাস্ত ; ৬, প্রমাণ- 

যোড়শবিধ পদা- সাঙ্গোপাঙ্গ-ন্থায়ের লক্ষণ) ১৪, প্রোমেয়-লক্ষণ ) ৩, স্তায়- 
ঘের উদ্দেশ, লক্ষণ লঙ্গণ। ৪১ পূর্ববঙ্গ ; ৬, ন্যায়-সিদ্ধান্ত ; ৮ ন্যায়- 

ও প্রনঙ্গ-ক্রমে স্বরূপ) ২, স্ায়োত্বরাঙ্গ। 

ছলের পরীক্ষা । 

ত্য 

এ ছলপরীক্ষা-সহিত- ৩, কথাস্বরূপ ; ৬, হেত্বাভাস-লক্ষণ ; 

বাদাদি-পরীক্ষ। । ২০ ৮ ছল ) ৩, দৌযষ-লক্ষণ। , | 

২য় ১ম ৭ সংশয়-পরীক্ষা ; ১২, প্রমাণ-সামান্টা- 

প্রমের়, ছলও  বিভাগ-সাপেক্ষ পরীক্ষা ) ১৯ প্রততক্ষ-প্রমাণ-পরীক্ষা ) 
জজাতি-ভিন্ন সমস্ত প্রমাণ পরীক্ষা] ৬৭ ৪, অবয়বি-পরীক্ষ1 ২, অনুমাঁন-পরীক্ষ। ; 

পদার্থের পরীক্ষা । ব্যতীত সমস্ত ৫, বর্তমানকাল-পরীক্ষা ; ৫॥ উপমান" 
পদার্থের পরীক্ষা । পরীক্ষা) ৯, শব্-প্রমাথ-পরীক্ষা ; 

১২. /বদ্-পায়াণা-ববীক্ষা । 



সন ১৩১১] 

অধ্যায়ার্থ 

শী 

তয় 

আত্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, 
ও মনঃ, এই ছয়টা 

গ্রমেযর় পদার্থের 

পরীক্ষা । 

রর্থ 

কারণরূপ আত্মা- 

আদি পদার্থ ষট্- 

কের কার্য্যম্বরূপ 

প্রবৃত্তি, দোষ, পুন- 

জন্ম, ফল, ছুঃখ ও 

মুক্তির পরীক্ষা । 

গোতমের প্রতিভা! ৷ ৯৩ 

আহিকার্থ নুত্রসংখ্যা প্রাকরণিক-হৃত্রসংখ্য! ও প্রকরণের নাম 

২য় ণ১ ১২ প্রমাণ চতুষ্টর ; ২৮ শর্ধানিত্যত্ব ১ 

বিভাগ সাপেক্ষ ১৯ শব্বপরিণাম ১ ১২ শব্বশক্তিপরীক্ষা। 

গ্রমাণের পরীক্ষা । , 

১ম ৭৫ ৩ ইন্দ্রিয়ভেদ ; ৩ দেহভেদ ) ৯ চক্ষুর- 

আত্মা, শরীর, ছৈত; ৩ মনোভেদ্ব; ৭» অনার্দি নিধ- 

ইন্ছ্িয় ও অর্থ, নাত্ম-প্রকরণ ; ২ শরীরপরীক্ষা ) ২১ 

এই চারিটা ইন্দ্রিয় পরীক্ষা) ১৩ ইন্দ্রিয় নানাত্ব; 

প্রমেয় পদার্থের ১২ বিষয়পরীক্ষা। 

পরীক্ষা । 

তয় ৭৮ ১০ বুদ্ধ্যনিত্যত৷ ) ৮ ক্ষণভঙ্গ বাদ ; ২৬ 

বুদ্ধি ও মনের বুদ্ধযাত্মতা ) ৫ বুদ্ধির উৎপন্নাপবর্গীতা ॥ 

পরীক্ষ। | ১* বুদ্ধির শরীরগুণবিশেষতা, ৪ মনঃ- 

পরীক্ষা) ১৪ শরীরের অদৃষ্টনিষ্পাস্তত! 

১ম ৮ ২, প্রবৃত্তি-দোষসামান্ত-পরীক্ষা ) ৭, 
প্রবৃত্তি, দোষ, পুন- দোষ পরীক্ষা! ; ৪ পুনর্জন্মপরীক্ষ। ; ৫ 

জন্ম, ফল, হুঃখ ও শূন্যোপাদানতা-নিরাকরণ ; ৩ ঈশ্বর- 
মুক্তির পরীক্ষা । কারণতা ; ৩ আকম্মিকত্ব নিরাকরণ ; 

৪ সর্বান্তিত্যত্ব নিরাকরণ ; ৫ সর্ব 

নিত্যত্ব নিরাকরণ) ৩ সর্ব পৃথক 
নিরাকরণ ; ৪ সর্ব শুন্তত। নিরাকরণ; 

৩ সংখ্যৈকাস্তবাদ নিরাকরণ ; ১১ ফল 

পরীক্ষা ; ৪ ছুঃখপরীক্ষ1 ) ১০ মুক্তি 

৪ পরীক্ষ ৷ * 

২ ৫৪ ৩ তত্বজ্ঞানোৎপত্তি ; ১৪ অবয়বাবয়বি 

মুক্তিধায়ক তত্ব- বিভাগ; ৮ নিরবয়ব নিরূপণ; ১২ 

জানের পরীক্ষ। বাহার্থ ভঙ্গবাদ নিরাকরণ , ১২ সমা- 

ধ্যাদি সাধনাভ্যাসাধীন তত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধিঃ 
২ তত্বঙ্ঞানপরিপালন। 



ন৪ সাহিত্য-পরিষ-পান্রিকা | [২য় নংবা। 

অধ্যয়ার্থ আঙ্িকার্থ নুত্রসংখ্য] প্রাকরণিক-হুত্রসংখা! ও প্রকরণের নাষ 

৫ম ১ম ৪৩ ৩ সংগ্রতিপক্ষদেশনাভাস ; ৩ জাতি 

জাতি-পরীক্ষার জাতি পরীক্ষা ও ষটুক; ২ প্রাপ্তাপ্রাপ্তিসম জাতিথয় ; 
সহিত জাতি ও জাতির বিশেষ- ৩ প্রসঙ্গম প্রতিদৃষ্টাস্তসম; ২ অন্ধুৎ- 

নিগ্রহস্থানের লক্ষণ কীর্তন। পত্ভিসম ) ৭ সংশয়সম ; ২ প্রকরণসম 
বিশেষ বিশেষ ৩ অহেতুদম) ২ অর্থাপত্তিসম; 

লক্ষণ-কীর্দ্বন। র ২ অবিজ্ঞেয়সম ; ২ উপপত্তিসম ১ 

২ উপলব্ধিসম $ ৩ অনুপলব্মিসম ; ৩ 
অনিত্যসম; ২ নিতাযসম ; ২ কাধ্যসম 

৫ কথাভাম। 

হ্য় ২৫ ৬ প্রতিজ্ঞাহেত্বন্ঠতরাশ্রিত নি গ্রহস্থান- 

ঁ নিগ্রহ-স্থানের পঞ্চক ) ৪ ইষ্টবাক্যার্থাপ্রতিপাদ্ধক 

বিশেষ লক্ষণ নিগ্রহস্থান চতুষ্টয়; ৩ স্বসি্ধানুরূপ 

কীর্তন । প্রয়োগাভাম নিগ্রহস্থানত্রিক ; ৩ পুন, 

কুক্ত গ্রকরণ; ৩ উত্তরদানে অশক্তি- 

ূ হৃচক নিগ্রহস্থানত্রিক;২ কৈতবকারিত 
নিগ্রহ স্থানদ্বিক ; ৪ নিগ্রহস্থান বিশেষ « 

লক্ষণ। 

সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তালিকা । 
অধ্যায় আহ্ছিক সুত্র প্রকরণ 

১ম ১ম ৪১ ৭ 
রি খ্য় ২৬ ৪ 

২ম ৯ম ৬৭ নী 

রস ২য় ৭১ ৪ 

৩য় ১ম ৭৫ নী 

্ ২য় ৭৮ ৭ 
র্থ ১ম ৬৮ ১৪ 

রে খ্য় ৫৬ ঙ 

৫ম ১ম ৪৩ ১৭ 
রে তয় ৫ ৭ 

একুন € ১০ ৫৩৮ ৮৫ 
বাদ ২ 

৫৩৩ 

অতিরিক্ত ৮ 
৫68 



(বন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা। . ৯৫. 
এততিন্ন মহান্ুতব বিশ্বনাথ সঙ্ান্তপঞ্চানন আরও আটটা সুত্র অধিক বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন। সেগুলি ভাষ্যের অসম্মত বলিয়া! বোধ হয় না, কারণ-__ 

অতিরিঞ্ত সুত্রের তালিক!। 
অধায় আহ্িক দতস ক্ক প্রকরণ দুত্রসংখ্যা 

য় ১ম ২৫২৬ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ২. 
তয় ১ম ২৯/৩০।৩১ শরীর পরীক্ষা [৩ 

র্থ ২য় ৭ ৮1৫১ অবয়বি প্রকরণ ৩ 

তত্বজ্ঞান-পরিপালন 
ওয়ে ৩্কে চস ৮. ৮টী. 

কোন কোন সুত্রের ভাষ্যব্যাখ্যাও আছে ও সে ব্যাখ্যা ভাষাস্তগ্গত বলিয়া বোধ হয়। 

কোন কোনটার ভাষ্যে উল্লেখমাত্রও নাই । 

ইছাদ্বারা ৫৪৪টী সুত্রে বৃত্তির সম্মতি পাওয়া যাইতেছে । তথাপি বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 

যে কোন্ হিসাবে ৫২১ স্তর স্থির করিয়াছেন, তাহ! তিনিই বলিতে পারেন। | 

আমরা! যখন, চারিশতাব্দী ধরিয়া বৃডির সম্মতিক্রমে ৫৪৪টী সুত্র নৈয়ায়িকমগ্ডলী নিহিরোধে 

স্বীকার করিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি, তখন সেই সংখ্যাই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিলে «বোধ 

হয় নিষ্পাপভাবে পরিগৃহীত হইতে পারিব। 

্রুত্রগুলি ষথাযথ অধ্যয়ন করিলে এবং স্ত্রার্থ, প্রকরণার্থ, আহ্কিকার্থ ও অধ্যায়ার্থ 

বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে, “থে ধাহা, ঠিক সে তাহাই । তাহা 

হইলে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, অক্ঞানবশতঃ লোকে অকিঞ্চিংকর কামিনী, কাঞ্চন ও 

মদ্দিরাদিতে অনুরাগ করে এবং অন্য কাহার দ্বারা স্বার্থে প্রতিহত হইয়। দ্বেষ হিংসাদি করিয়া 

পাঁপদুঞ্চয় বা পুথাসঞ্চয় করিয়া বসে। তন্বারাই স্বর্গ নরকাদিতে বারংবার গতায়াত করিয়! 

আত্মাকে অশ্ষে জালাময়-সংসারের কীট অপেক্ষাও হীন মনে করিয়া থাকে । কেহবা সেই 

হঃখআোতে পড়িয়া আত্মার পরকালাদিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাঁ। তাহার মূল-কারণ 
এঁ মিথ্যাজান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যাজ্ঞান বনু-প্রকার--আত্ম। নাই বা থাকা সম্ভবও 

নয়, দেহই আত্মা, মন বা বুদ্ধিই আত্মা, অথব! ইন্িয়সমষ্টিই 
আত্মা, এইরূপ অনাত্ম!- দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান ; এই মিথ্যা - 

ভান হয় বলিয় অন্ান্ত মিথ্যঙ্ঞানের উপস্থিতি অনিবার্য । যথা__ছুঃখে ও ছুঃখমিশ্রিত সুখে 

উহার পুত্রকন্তা । নুখপ্রান, যথা __মৎগ্যমস্তকচর্বনাদি বড়ই সুখকর । অনিত্যে নিত্য- 
জ্ঞান, যথা--পৃথিবী ও চন্ু্্যাদি চিরস্থায়ী। অত্রাণে ত্রাণজ্ঞান, যথা-_-স্থাবরও অস্থাবর- .. 

 সম্পত্তি-আঁদি শেষের ভরসাস্থল। সভয়ে নির্ভমজ্জান, ধথা-_-ধনসঞ্চ় প্রভৃতি, ব্যাধি ও হুর্ভিক্ষা্দি 

' হইতে রক্ষা গ্রকুষ্টতম উপায়। জুগুগ্সিতে রমণীয়-জ্ঞান, যখা--মনোতুয়িষ্ঠ কামিনী দেহাদি কি 
মনে'রম ? ত্যাক্গ্ে অত্যাক্য জ্ঞান, যথা_-মগ্যপানাদি পরিমিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া থাকে । 

চি 9 



শ্ পি 

[গন সংখ্যা ৯৬ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা ৷ 

রীধ্াদিতে_ | 
পাপ বা পুণ্য জন্মে একনপ কর্মমও নাই বা কর্মফলও নাই। 

রাগছেষমষোহে-- 

অনুরাগ ব1 হিংসাদি দ্বারা শ্বর্গনরকাদিতে অবশ হইয়া যাতায়াত করিতে হয় না। 

জন্ম(জ্তরে-_ 

জন্ত বা জীব, সত্ব বাঁ আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ ই নাই, যে মরিয়া, আবার জম্মিবে। জন্মের 

প্রতি কোনই কারণ নাই, জন্ম-নিবৃত্িরও কোন কারণ নাই, সুতরাং জম্মাস্তরের আদি আছে, 

কিন্ত অস্ত নাই | কোনও কাঁরণবশে জন্মান্তর হইতে পারে বলিয়া কর্ম তাহার কারণ নহে! 

দেহ, ইন্টরিয়, বুদ্ধি ও সুখহঃখ-প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি ছ্বারাই জন্মাস্তর সাধিত হয়, 
তোমার আত্ম! দ্বারা নহে। | 
অপবর্গে বা মুক্তিতে-- 

তোমার অপবর্গ বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমর! বলিয়া! থাক__সেই অপবর্গে সকল কাধ্যই চুকিয়! 

যায়, সকলেরই সহিত স্চির-বিয়োগ হয়, এবং সমস্ত মঙ্গলই থামিয়া যায়? স্থতরাং কোন্ 

বুদ্ধিমান তোমার সমস্ত সুখের উচ্ছেদকর চৈতন্যরহিত অপবর্গে রুচি করিবে? এইরূপ জ্ঞানকেই 
মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। ইহার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। যথ!-_ 

ইহাস্থারা মনোহমুকৃলবিষয়ে আসক্তি-্অনুরাগ বা ভাঁলবাস। জন্মে, ও প্রতিকৃ বিষয়ে 

দোষ। দ্বেষ বা হিংসার আবির্ভাব হয়। এ রাগ ও দ্বেষকে অবলম্বন করিয়! 

ঈ্ধ্যা, অসুয়া, মায়া, মমভা, লোভ ও অনবধানতা-আদি আসিয়া যায়। এ গুলি সমস্তই 
দোষ পদবাচ্য। 

এই দৌষেই মানবগণ হিংসা, চৌর্ধ্য ও নিষিদ্ধ-সত্রীসঙ্গাদি দ্বারা শারীর-পাপ, মিথ্যা কঠোর- 

পাপপ্রবৃত্বি। কখন ও অসম্বন্প্রলাপাদি দ্বারা বাক্যজ-পাপ) পরদ্রোহ, পরের দ্রব্যে ইচ্ছ! 
ও নাস্তিক্য প্রভৃতি মানসিক-পাপ করে। ইহাকে পাপপ্রবৃত্তি বলে। 

&ঁ দোষেই দান, পরিন্াণ ও সেবাশুশ্রষাদি ছারা শরীরজাত পুণ্য ) সত্য, হিতকর, প্রিয় ও 

পুণ্প্রবৃত্ত। বেদাধ্যয়নাদি দ্বার৷ বাক্যজ-পুণ্য ; এবং দয়া, অন্পৃহ৷ ও শ্রক্ধাদি দ্বার মানসিক- 

পুণ্যও করে। ইহাকে পুণ্যপ্রবৃ্ডি বলে। 

ইহাদ্বারা হয় কুৎ্সিত-জন্ম, না হয় পুঁজিত-পস্ম লাভ হুইয়! থাকে। জন্ম হইলেই . 
ফলে জন্ম ও তজ্ন্ত হখ। দুঃখভেোগ একাজ অনিবাধ্য। প্রতিকূল বলিয়। যাহাকে জানা 

ঘাঁয়, তাহাই' ছু;খ ; তাহাকে তাপ, জাল! ও যন্ত্রণা্দি নামে বগা হয়। 
তত্বজ্ঞান ইছার বিপরীত । আত্মা সত্যসত্যই আছেন, শরীরাদি আত্মা নয় অনাত্ব! 

পার্থিব-বিকার। ছুঃখ ও ছুঃখমিপ্রিত সুখ বিষ ও বিষসম্প্ক্ত অন্নের স্ায় সুখ বা সুখকর নয়। 
ছুখ ব। ছুঃখকর। জ্ঞুগুগ্সিতবস্ত রমণীয় নহে, সে নিনানীয়। ত্যাজ্যবস্ত অত্যাক্্য 
নহে, ত্যাত্যই। 



॥ ও চি 
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ধর্মাধন্মাদিতে-- 

. প্রত্যেক কর্ম্ই ঘখন কিছুন! ক সংস্কার না খাই বিল হ হয় না, তখন নিপ্ওয়ই কর্মের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস ন! করিয়! পার! যায় না । অতএব কর্মের ফলও আঁচে। 

প্রাগঘেষমোহে-_ 

অনুর/গ ব। হিংসার] সুখময় শ্বর্ণ ও দুঃখময় নরক ভোগ করিতে হয়। যেমন ব্যান, 

(ভোজন ছ।রা, কালে জরাঙ্ি হইয়! থাকে, সেইরূপ আসক্তি প্রযুক্ষ কর্মাজ সংঙ্কার- দ্বার! পরিচালিত 

হইয়া! জীব ন্রকাদিতে নিতান্ত অবশের স্থায় ঘাণ্ডায়াত করিয়া থাকে। দ্থতরাং রাগদ্েয়ামোহ 
'নিমিত্তকই সংসার । 

গ্রেত্যভাবে বা জন্মাস্তরে-- 

জন্ত বা জীব, সত্ব বা আত্মা একটা নিত্যসিত্ধ পথ্ধার্থ আছে, যে মরিয়া উৎপন্ন হয়। 

যতদিন পধ্যস্ত মুক্তি না হয়, ততদিনপধ্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর নিমিত্ত থাকায় তাহার বারস্বার 

“আবর্তন হইয়। থাকে । সুতরাং'অনাদ্দি ও সান্ত, অন্তহীন নহে। তাহার গ্রহণকর্ভা একটা 

আত্মা থাকা দেহ, ইন্জিয়) বুদ্ধি ও বেদন! প্রবাহের উচ্ছেদ ৪ উপস্থিতি ছার! প্রবর্তন তুম্ব $ 

তত্বক্ানোদয় হইলে, মিথ্যাজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ মোহ, ধশ্মীধন্ম ও ভতজ্জন্ জন্মের নিবৃত্তি হওয়ায় 

শরীরেন্দ্রিয়াদি না থাকাহেতু পুনর্ধার দুঃখোৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং তখন সর্বঘতো- 

ভাবে শান্তি বিরাজিত হয়। সকলের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়। যায় বটে? কিন্তু তাহাতে কড়ি 

কি? সকলেই বে ছুঃখের হেতু, সুখের হেতু ত কেহই নহে। তাহাদিগের নিবৃত্তিই অপবর্ণ। 

|] যদি বু কষ্ট ও ঘোর-পাপ বিলুপ্ত হয়, তবে সর্বহেখোচ্ছেদ বা সমস্ত হুঃখের না জানিতে পারার 

অবস্থা সেই অপবর্গ কোন্ বুক্ধিমানের অরুচিকর হইবে ?-- 

এইরূপ জ্ঞানকেই যথার্থতঃ তত্বজ্ঞান বলা যাইতে পার়ে। তত্বজ্ঞান দ্বারা অপবর্গ লাভ 

৪1২৩৮ সৃত্রার্ম। করিতে হইলে সমাধিবিশেষের অনুষ্টান করিতে অভ্যাস কর! 

৪1২৪২ হুত্ার্থ | উচিত। নিরুপদ্রবস্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয় বুলিয়! 

অরণ্য। গুহ! ও পুলিনাদি স্থানই গ্রাশত্ত | * ৬ 

যোগাচারবিধানপৃর্ক যোগশাস্তানুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণীয়াম, প্রত্যাহার, 

ধারণা, ধান ও সম্প্রুন্তাতসমাধির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবিড্া 

ব1! অঙ্গানরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইয়া দেহাদি হইতে আত্মাকে ভিন্নর়পে 
দেখিবার ক্ষমত জন্মে, তাহাই আত্মসংস্কার বা যোগজধর্ম নামে অ'ভ'হত হয়। | 

সমাধির বিষয় নির্বাচন করিবার জন্য গ্রস্তত হ্যায়শান্ত্ের পুনঃ পুনঃ "অধ্যয়ন $ 

৪1২৪৬ হত্রার্থ। 

,.. : ক বৌধ হয় সংদার ছাড়াটা। তত জবিধাজবক নহে ভাবির বৃত্তিকার রলিযাছেন “ইদং ন শু কার্য মিজি চিৎ 

যাঁকাই হউক শেষে কিন্ত বৃত্তি করিয়ান্ছেন | | 85৫ 

১৩ 



১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা। [থর মংখা 
অর্থের ধারণ! দ্বারা দৃঢ়তর সংস্কারের উদ্বোধন ও গ্যায়শাস্ত্ীতিজ্ঞ 

অভিযুক্তগণের সহিত ন্বর্ৃতসিদ্ধাস্তের সংবাদ ক্রিয়া শ্বীয় অনুভবের 

ঘুড়ত! ব্যবস্থাপন করা কর্তৃব্য। 

শিষ্য, গুরু, সব্রঙ্গচারী-সহাধ্যায়ী বা প্ররুষ্টজ্ঞানবান্, ও যুমুক্ষুগণ বিদ্জিগীষাপরতত্ত্র ন' 

৪1২৪৮ শুত্রার্থ। হইলে ইহাদিগের সহিত স্বরুতসিদ্ধান্তের সত্যমিথাত্বের নিশ্চয়ার্থে 
৪1২1৫*-৫১ হুত্রার্থ।. পর্য্যালোচন! করিবে । শ্বকীয়ঞ্জানের পরিশুদ্ধি করিবার আবশ্তক 

বোধ হইলে প্রয়োছনানসাঁরে বিরুত্ধপক্ষ স্থাপন না করিয়া স্তায়চর্চগা করা উচিত। 

পরম্পর বিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী হইলে স্বপক্ষে আসক্কি হওয়ায় প্রাবাছুকগণ ন্যায়পথ অতিক্রম 
করিয়। থাকে; স্থতরাঁং যেমন কণ্টকবৃক্ষ উৎপস্তমান অস্কুরের 

পরিপালন জন্য সর্বাঙ্গে কণ্টক ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 

সেখানেও তত্বজ্ঞানের পরিপালনার্থ জর্ন ও বিতগ্ডার আশ্রঙ় গ্রহণ করিবে । বিদ্তাপালনের জন্ত 

এরূপ করিলে ক্ষতি হইবে না) কিন্তু লাভ, পুজা বা খ্যাতির জন্ত এরূপ করা কখনই 
উচিত নহে। তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভবনা । 

মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয়বস্তর মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি অনিত্য। পরমস্ঙ্ষ ভুত- 

1১1২৮ সুত্রার্থ। চতুষ্ট়-_ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, কাল, দিক্, 
আত্মা ও মন: ও ইহাদ্দিগের কোন কোন গুগবিশেষ, আর সামান্ জাতি, বিশেষ ও 

সমবায়, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া ইছা'র|, 
নিত্যসিদ্ধপদার্থ। পঞ্চভূত নিত্য বলিয়৷ তজ্জীত বিকারগুলি নিত্য 

হুইতে পারে না, তাহাদিগের উত্পত্তিবিনাশ ত প্রত্যক্ষসিত্ধ। এই সকল অনিতাবিকার 
8২1১৬ সুত্রার্থ । পৃথিব্যাদির খগুলয় হইয়া থাকে ; কিন্তু মহা প্রলয় হইতে পারে না, 

কেননা, পরমাণু নিতা-পদার্থ, তাহার বিনাশ উপলব্ধি করিবার কোনও প্রমাণ নাই। যেখানে 

৪1২২৭ সুতার্থ। যাইয়! বিভাগ শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। পরমাণুগণ ম্পর্শ- 
খন্দক, একটি অন্যটির সহিত সংযুক্ত হুইলেও উভয়ের মধ্যে স্পর্শদবারা ব্যবধান বা 

কারা ফাক থাকিয়াই যায়) সুতরাং একটি অন্যার উপর চ্তিয়া বসে না 
গ্রতিবাদীর উক্তার্থ হইলেগড বা! বসিতে পারে না । নিরবয়ববস্তুর উপর, নিয়, ও পার্াদিবাবহার 
িদধসতাঘ নিশ্চয় । দিকৃপদার্থের সাহাঁধোই করা! হয়। বান্তবিক, নিরবয়বের এদিকৃ' 

ওদিক্, সেদিক্ নাই। সেইজন্য বিন্দু বাঁ পয়েন্টের ন্যায় পরমাণুদকল পরিমগ্ডল ₹স্ুগোল বা 
বর্তল। একটি বাটুল (বর্তূল) যেমন অন্ত একটি বাটুলের উপর থাকিতে পারে না, একটি 

.বিদ্দুর উপর যেমন আর একটি বিন্দু দীড়াইতে পারে না, সেইরূপ একটা পরমাণুর উপর আর 
81১1১৩ সুত্রীর্থ। একটি পরমাণুও থাকিতে পারে না। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় একটি 

৭ গা২১০১হ হুতর্ঘ। : 'অগ্টির অতি নিকট হইতে পারে, সেই অতিনৈকট্যই পরমাণুর, 
সংযোগ ও সেইরূপ অতিনৈকট্য হইলে ছুটিতে গ্যগুকের উৎপত্তি হয়। তাঁরপর ত্রাণুকাদিক্রমে 

৪11৪৭ শুত্রার্থ । 

উ।২।৫-৫১ স্ুত্রার্থ। 

৪1১1২৯-৩* সুত্রার্থ। 



গন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা ।-. চা. 

ঙ্গাপ্ডোৎপত্তি অনস্ভব নয়। বস্তুর অংশান্তর না থাকিলেও অতিটনকট্যরূপ সংযোগ 
হইতে পারে |» | 

জগতের সমস্ত কার্যের আদিকারণ ইঈশ্বর। পুরুষদকল সর্বজ্ঞ নহে বলিয়া আদিকারণ, 
হইতে পাঁরে ন:। তবে ভীবাদৃষ্ট আদিকারণ হইতে পারে ? কিন্ত 

৮১১৯২") হজার্থ ॥ পুরুষের কর্ানষঠানে প্রবৃত্তির প্রেরণাও ঈশ্বরের, অধীন ১ স্ৃতরাং 
পুরুষদিগের কৃতকর্থের ফলানুসাঁরে আদি-অবস্থায় পরমাণুগণের নৈকট্য ঘটাইয়! তাহার সাঁহাযেচ 
াগুকাদিক্রমে প্রকাণ্ড জড়ত্র্ষাণ্ডের ও পুরুষের সাহায্যে জীব-জগতের স্থষ্টি করিয়। ঈশ্বর তাহা- 
'দিগকে যেরূপ গ্রবন্তিত করিতেছেন, তাহার! সেইরূপে প্রবন্তিত হইতেছে, এবং যেনূপে দিবন্তিভ 

করিতেছেন, সেইরূপে নিবষ্ঠিত হইতেছে। অতএক অতৃষটক্রের সাক্ষী ঈশ্বরই প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তির মূল কারণ। আমরা! সেই অদৃষ্টসাক্ষী ঈশ্বরের শ্মরণ করিয়। এইখানেই প্রবন্ধের 
উপমংহার করিলাম । 

শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবিগ্বানাগর ভট্টাচার্য্য ॥ 

* ভাষাপরিচ্ছেদের ভূষিকায় রায়বাহাছুর রাজেক্রচন্্র শাস্ত্রী বলিয়াছেন, 'হাণুকাদিক্রমে ্ষাত্োৎপত্তি প্রতি 

গোতম-নুত্রে নাই) উহা! বৈশেধিকের নিজন্ব।) এ কথাটি কতদুর সত্য, তাহ! সত্যানুসন্ধিৎনগণ মতগ্রদর্শিতশৃত্ত 

ও তম্তাব্যবার্তিকাদির বথাফথ পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইযেন। শাস্তীমহ্থাশয় সেইধানেই আবার 

বলিয়াছেন, "তবে বান্ত্িকাঁদিতে উৎপতিপ্রধিয়া। মার্জিত আকার দেখিতে গাঁওয়| যায় বটে; কিন্তু হুত্রে তাহাকে 

মাম গণ্ধও দেখিতে পাওয় যায় না।। আমি কিন্ত হুতর হইতে সেই সেই কথা উঠাইয়া দবেখাইয়াছি। . ; 



৮4 সাহিত্য -পরিষগ-পত্রিকা'। ত্র সখযা 

সম্পাদকীয় মন্তব্য | 
_ সাহিত্যপরিষদের গত ষষ্ট মাসিক অধিবেশনে পূর্ব প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হওয়ায় প্রকা- 

শিত হইল। প্রবন্ধমধো ব্যক্তি বিশেষের উপর যে গ্লেষোক্তি আছে, তাহা পরিষদের অন্থু- 

মোদিত নহে। প্রবন্ধের সকলাংশের সহিতও আমরা একমত হইতে পারিলাম না। 

১। পুঁজনীয় প্রবন্ধলেখক. *নি:সংশয়ে গোতম ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্ত্রের সম-. 

সামরিক" বলিয়া! মত গ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বদ্ধে আমার্দের যথেষ্ট সংশয় আছে।, 

ব্রহ্মাগুপুরাণে ( অনুষঙ্গপাদ ২৩ অধ্যায়) লিখিত আছে-- 
“যদ! ব্যাস; কুরক্ষণ: পর্যায়ে তু চতুর্দশে । তত্রপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥৯৪ 

বনে ত্বজিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমে। নম যোগবিৎ। তুশ্মাস্তুবিষ্যতি পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥"৯৫ 

অর্থাৎ চতুর্দশ ছাপরে ব্যাসরূপে সুরক্ষণের আবির্ভাব হইলে, আমি অঙ্গিরা খষির পবিত্র | 

বনে গৌতম নামে উৎপন্ন হইয়া যোগাচরণ করিব। আমার নামানুসারে সেই পবিত্র বনের 

নমও গৌতম হইবে । আবার ইহার পরে উক্ত পুরাণেই ২৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে»_ 

'সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রসাগতে । জাতুকর্ণো যদ! ব্যাস ভবিষ্যতি তপে(ধনঃ £১৪৯ 

তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশন্ম ছ্বিজৌত্বমঃ। প্রভা নতীর্থমাসাদ্য যেগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥১৫* 

.. তত্রাপি মম তে পুজ্র? ভবিষ্যস্তি তপোধনাঃ। অক্ষপানঃ কণাদশ্চ উলুকো বৎস এব চ ৪১৫১ 

অর্থাৎ সপ্তাবংশতি ঘপরে তপস্থা আতুকর্ণ ব্যাসরূপ পরিগ্রহ গিলে» আমি প্রভাসতীর্থে 

যোগনিষ্ঠ ছ্িজশ্রেঠ সোমশন্মী নামে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইব, আমার এই সময়- 

জাত যোগাত্ম। তপোনিরত পুক্রগণের নাম অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক ও বংস। 

উক্ত শাস্ত্রীয় গরমাণ অনুসারে দেখ! যাইতেছে যে, দ্বাপর যুগের বিভিন্ন সময়ে গৌতম, 

অক্ষপাদ প্রভৃতি নামধেয় যোগবিৎ খধিগণ আবিভূতি হইয়াছিলেন। তাহারা যে বিভিন্ন শাস্ত্র 

প্রবর্তক, তাহা! ব্রহ্গাগুপুরাণ হইতেই জানিতে পারি।* এরূপ হলে স্তারঙ্ত্রকার গৌতমকে 
আমর! নিঃসন্দেহে ত্রেতাযুগের লোক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 

২। বাচম্পতি মিএ ও উ্দয়নাচার্যের কালনির্ণয় সম্বন্ধে গ্রবন্ধলেখক কোন স্থির সিদ্ধান্ত 

করিতে পারেন নাই । কিন্ত উভয় দার্শনিকের স্ব স্ব উক্তিদ্বারা নিঃসন্দেহে কালনির্ণয় হইতে 
পারে। বাচম্পতিমিশ্র স্বরচিত স্তায়স্চী-নিবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন-__ 

“ঘ্যায়স্চীনিবন্ধোইসাবকারি হ্থখিয়াং মুদে। শ্রবাচম্পতিমশ্রেণ বন্স্কবহু-€ ৮৯৮ )-ব$সরে &* 

অর্থাৎ স্ুবীগণের 'প্রমোদনার্থ শ্রীবাচম্পতি মিশ্র কর্তৃক ৮৯৮ শকবর্ষে অর্থাৎ ৯৭১ খষ্টাবে 

এই ন্ান্স্থচীনিবন্ধ রচিত হয়। এইরূপে উদয়নাচাধ্যও. স্বরচিত লক্ষণাবলীর- শ্েষে 

লিথিয়াছেন»,_ 
: “তকান্বরাঙ্ক প্রমিতেঘতীতেষু শকাত্ততঃ।. বর্ষেধুদয়নশ্চক্কে স্ববোধাং লক্ষণাবভীম্ 
টু রাহি 

ধিখকো ষ-ফাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রক্ষার্ুপুাণ ইষ্ট । 



সদ ১০৯১] . দিপ্বাধর। : ক 
অর্থাৎ উদয়নাচার্ধ্য ৯৬ শক (৯৮৪ খুষ্টাব) অতীত হইলে নুখবোধ্য ০ 

রচনা করেন । 
৩।  প্রবন্ধলেখক বিশ্বনাথ হ্াায়পধশননকে ৪১৯ দর্ষ পূর্বের লোক স্থির করিয়াছেন, 
ইহাও সমীচীন বলিয়া! মনে হইল না। বাহ্ছদেব সার্বভৌম ও তাহার ভ্রাত! রদ্বাকর বিস্তা-” 
বাচল্পতি মহাপ্রভূ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক । বিশ্বনাথ উক্ত বিগ্তাবাচম্পতির পৌন্র ও 
বিদ্যানিবাসের পুত্র হইতেছেন।* এরূপ স্থলে বরং তাহাকে মোটামুটি ৬৫* বর্ষের লৌক বলা: 

যাইতে পারে। 

প্রবন্ধলেখক যে সকল নৈয়ায়িক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্যতীত আরও শত শত 

প্রাচীন স্তায়গ্রস্থকাঁর ছিলেন। বাহুল্য বোধে তাহাদের পরিচয়-দানে ক্ষান্ত হইলাম । 1 

বিচ্চাধর | 
যশোরাধিপতি বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রবল ও দুদ্ধর্ঘ হইয়া বাঁদশাহের বস্ঠতা 

অস্বীকার করিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে অদন্ধররাজ মানসিংহকে প্রেরণ 

করেন। মানসিংহ প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত ও তাহার এক পুজ্ত রণস্থলে নিহত 

হন। গ্রতাপাদিত্য নিরন্তর যুদ্ধে কেন বিজয়ী হন, মানসিংহ তাহার কারণানুসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হইলেন। জানিতে পারিলেন-_প্রতাপের গৃহে শিলাদেবী নামক খিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, 

গ্রতাপ তাহারই কৃপায় রণবিজয়ী। মানসিংহ তাহাকে হোম, যজ্ঞ ও স্তবাদিঘ্বারা 

প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, তখন মাতাও প্রতাপের অপরাধসমূহ স্মরণ 

করিয়া ছলন! করিবার জন্য তাহার যুবতী কন্তার রূপ ধারণ করিয়া সভাম্থলে প্রবেশ করেন। 

ততৃষ্টে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়! কন্ঠারূপিণী দেবীকে কহেন, নিলর্জঁ তুই আমার গৃহ!হইতে দুর হ। 

স্থতরাং মানমিংহ 'সইজেই শিলাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলেন। | 

মাত! তাহাকে বলেন, তুমি যদি আমাকে প্রতাহ একটা করিয়া বলি অর্পণ করিতে পার, 
"তৃবে আমি তমার হইব । যখনই তুমি এ বিষয়ে ক্রুটী করিবে, তোমার সঙ্গে তখনই আমার, 
চুক্তি ভঙ্গ হইবে। মানসিংহ তাহাতেই লন্মত হইয়া শিল [দেবীকে আপনার অন্বর রাজধানীতে 
আনিয়া স্থাপন করিলেন। সেই অবধি আজ পধ্যন্ত একটা করিয়া ছাগবলি 'শিলাদেবীর- 

মন্দিরে অপ্লিত হয়। রাজ! দেবীর সঙ্গে তাহার পুরোহিত রত্বগর্ভ সার্বভৌম ভট্টাচার্যাক্কে 

* বলের জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ ২৯৫ পৃষ্ঠ। ত্রষ্টব্য। 

+ ধীহার! দেই সকল নৈযায়িকগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জামিতে ন্ বি তিনি বিষফোবের ১ জাগে: 

পায়” শধ পাঠ করিতে পারেন । . ক 
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আনয়ন করেন। ইনি পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাক্ষণ। ভট্টপল্লী ও ঘল্ধলের বৈদিকগণের 
সহিত ইহাদের এক আভিজাত্য । রত্বগর্ভ আপনার কন্তাগণের জন্য বঙ্গদেশ হইতেই স্বশ্রেণীর. 
ব্রাহ্মণ আনাইয়া জামাতৃত্বে বরণ করেন। রাজেন্দ্র চক্রবন্তী ও রামনারায়ণ নামক দুই ভ্রাতা 

ত্বাহার সাত কন্ঠার মধ্যে ভুই কন্ঠাকে বিবাহ করেন। রাজেন্দ্রের পুত্র শান্তেন্্ চক্রবর্তী, 

( পাট্রায় সস্তোষরাম চক্রবর্থী বলিয়। উল্লিখিত ) মহারাজ সবাই জয়সিংহের নিকট সম্বং ১৭৫৬ 

(১৭০০ খুষ্টাবে ) ফাল্তনমানে ৫১ বিঘা ভূমি উদকদান প্রা্ড হন। (গঙ্গাজল গ্রহণপুর্বক 
সঙ্কল্প করিয়! ব্রাহ্মণকে যে দান কর! হয়, তাহার নাম উদকদান। ) জয়ণিংহ একব২সরমাত্র 

সিংহাসনারোহণ করিয়াই সম্তোষরামকে ৫১ বিঘা ভূমি দান করাতে বুঝিতে হইবে যে তিনি 
উক্ত বাঙ্গালীকে বিশেষ বুদ্ধিমান দেখিয়াই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। সম্বৎ ১৭৭২ (১৭১৫ 

খৃষ্টাব্দে ) সম্তোষরামের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বিগ্ভাধর পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। 
এঁ সালের শ্রাবণ-কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে তাহার জন্ত এইরূপ একটা হুকুম দেওয়া হয় যে, তাহার 

পিতৃসম্পত্তি সাহনকোটির| ১২ বিঘা ও সাঁচড়ী ৩৯ বিঘা! যেন তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়। 

হয়। এই হুকুমের মোহর পারসী অক্ষরে খোদিত। ইহার পর হইতে বিগ্ভাধর ও তাঁহার 
বংশীয়েরা যে সকল পাট! প্রাপ্ত হন, তাহাতে হিন্দী অক্ষর থোর্দিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে 

যে বিগ্যাধরের গ্রাধান্ের সঙ্গে সঙ্গে অন্বরের রাজবংশরূপ চন্দ্র মোগলরাহুর গ্রাস হইতে ক্রমশ: 

মুক্ত হইতেছিল। 
কথিত আছে, বিস্তাধরের মাতুল কিষণরাম ( কষ্চরাম ) জয়সিংহের রাজত্বের প্রারস্ত কালে 

দেওয়ান ছিলেন। একদ!| কিষণরামের সহিত রাজ! অন্বরে মতিমহল নামক একটা নিম্মীয়মাণ 

প্রাসাদ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ছাদে উঠিবার সি'ড়ী দেখিতে ন! পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সিড়ী কি হইবার উপায় নাই? মিস্থ্ির একবাক্যে অস্বীকার করিল। কিষণরামের ভাগিনেয 

বালক বি্ভাধর সেইথানে ছিলেন। তিনি মাতুলকে বলিলেন, যদি আমাকে পাঁচসের মোম 
দেওয়। হয়, তবে আমি বলিয়৷ দিতে পারি সি'ড়ী হইতে পারে কি না। কিষণরাম রাজাকে 

জানাইলে তিনি বিদ্যাধরকে পাঁচসের মোম দিবার আল্ঞ৷ দিলেন। বিগ্যাধর বাড়ী গিয়! ই মোমে 
ঠিক মতিমহলের অনুরূপ একটা বাড়ী প্রস্তত করিয়! পেঁচদার ভাবে তাঙ্থাতে একটা সি'ড়া 

ংযোজিত করিলেন। বাজ।কে যখন উহ। দেখান হয়, তখন পিঁড়ী যে নিয় হইতে দ্বিতীয়তল 

ভেদ করিয়া ছাদ পধ্যস্ত উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । বি্বাধর জলধারা . 

ঢালিয়া দেখাইয়া দিলেন,উপর হইতে অবিচ্ছে্দে নীচে প্ধান্ত জল আসিতে পারিল। তখন রাজা 

বিস্ভাধরের উপর যৎপরনাস্তি সন্ত হইয়া তাহার ভবিষ্যং উন্নতর দিকে মনোযোগী হইলেন । 

কিষণরামের মৃত্যুর পরে তাহাকে ই দেওয়ান করিলেন। জয়সিংহের অন্তান্ত মন্ত্রী থাকিলেও- 
বোধ হয় বিদ্যাধরেরই একাঁধিপত্য ছিল, কারণ বিদ্তযধরেরই কল্পনা! ও জ্যামিতি 

বিস্কাবলে সুদৃশ্য জয়পুর নগর নির্মিত হয়।- বিদ্ভাধর স্বয়ং ইহার নির্মীণকাধ্য পর্য্যবেক্ষণ, . 
করেন। এতঙ্যতীত রাজার সমস্ত জ্যোতিষিক বঙ্জাদি নির্াণ-ব্ষয়ে তিনি একজন, প্রধান, 
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সহকারী ছিলেন । নিয়লিখিত ঘটনাতে বিষ্ভাধরের ক্ষমতা অন্থমিত হইবে | যোধপুররাজ 

অভয়সিংহ বিকানীর আক্রমণ করিলে বিকানীরপতি জগনসিংহের মিকট আত্মরক্ষার্থ সাহায্য 

প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন । সমস্ত মন্ত্রী এবং রাজপুত সর্দারগণ একবাক্যে জয়সিংহকে 

যোধপুরের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন) কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করা! এবং হূর্বলকে 

সাহাম্য করা বিশেষ গৌরবের বিষয় ইহ কেবল বিদ্যাধরই বুবিয়াছিলেন ॥ একমাত্র তাহারই 
গ্রারোচনায় বিষম যুদ্ধের আয়োজন ও বিকানীর রাজধানী অভয়সিংহের হস্ত হইতে বিমুক্ত 
হইয়াছিল। রাজনৈতিক ধূর্ততাবিষয়ে বিদ্তাধর লধদ্ধে আর একটা গল্প আছে,__ 

সি 

যোধপুররাজ অভয়সিংহ জয়পুরপতি জয়সিংহের শ্রালক ছিলেন। কোন উৎসবে নিমন্ত্িত 

হইয়া তিনি ভগিনীপতির নিকট নারাণা নামক পরগণা. গ্রার্থনা করেন । জয়সিংহ উৎসব- 

আমোদে প্রমন্তাবস্থায় ভবিষ্যদ্বিবেচনা না করিয়া তাহা দিতে স্বীকূত হন। কিন্তু সর্বাধিকারী 

মন্ত্রী রাঁজকীয় মোহরের সহি না দিলে দান দিদ্ধ হয় না। বিস্তাধর এই রাজমোহর চিহ্নিত 

করা সম্বপ্ধে বিলম্ব করিতে লাগিলেন । বহুমাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি যোধপুররাজ নারাণা 

পাইলেন না। পরে কাধ্যবশতঃ কোন সময় জয়সিংহ বিদ্যাধরের সহিত যোধপুর গমন 

করিলে যোধপুররাজ বিগ্চাধরের দীর্ঘস্থরতার বিষয়ে অনুযোগ করেন। রাজ! জয়পুরে ফিরিয়া 

আসিয়! বিষ্ভাধরকে এক্প করিবার কারণ জিজ্ঞাসা! করিলে, তিনি বলিলেন যে নাবাণ 

পর্নগণা দন করা আপনার কোনক্রমেই উচিত নহে, কারণ উহা নাগ! সৈম্তগণের 

বাসম্থান। এটী যোধপুররাঁজ হস্তগত করিয়া লইলে আপনার সৈন্যবল হাস হইবে। 

বলিলেন, তবে কি উপায় করা যাঁয়। বিদ্তাধর বলিলেন, আপনি নারাণার বিনিময়ে অভয়- 

সিংহের নিকট বিষণগড় পরগণ! প্রার্থনা করুন। বলা বাহুল্য বিষণগড় যোবপুরের এক 

সৈনিকসম্প্রদায়ের কেন্ত্রস্থান। অভয়সিংহ কখনই তাহ! ছাঁড়িতে সম্মত হইলেন না, , হা 

বিস্তাধরের কৌশলে নারাণ৷ জয়সি'হের হস্তচাত হইল না । 

বিস্তাধরের সময় হইতেই অম্বরে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ প্রতিপত্তির শৃত্রপাত হয়। তাহার 
নিকটমম্পক্তীয় হরির চক্রবর্তী একজন: বিশেষ তত্্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । বৃন্দাবন হইতে 
৬গোবিন্দজীউর বিগ্রহ এবং বাঙ্গালী গোম্বামিগণ ও দেবসেবকগণ জয়পুরে আনীত হন। 

বিদ্তাধর নিজে বন্গদেশ হইতে উপযুক্ত বর আনাইয়া আপনার কণ্ঠাকে পরিণীতা করেন। 
২ক্ষেগীতঃ তাস্ভারই প্রভাবে জয়পুরে বাঙ্গালীর নাম অধিকতর ঘোষিত হওয়ার শুতরপার্ত 

হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ৃ ূ 
জয়পুররাজ জয়সিংহ, উদয়পুররাঁজ অমরপিংহ এবং যোধপুররাজ অজিতনিংহ বাদশাহ 

অরঞ্জেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাল্লপুতজাতির স্বাধীনতার জন্য সখ্যহ্ত্রে বদ্ধ হইবাছিলেন । 
সন্ধিতে এপ স্থির হয় যে, মোগলদিগের আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে, জয়পুর ও যোধপুররাঞজ- 

বংশে উদয়পুররাজ কন্ঠাপান করিতে আপত্তি করিবেন না, তবে উদয়পুরের কন্যার গর্ভজ পুত্রকে 

অনুজ হইলেও অপর রাণীর গর পুজকে বা পুরর্গিগফে অতিক্রম করিয়া সিংহাসনের উত্ত- 



১৯৪ সাহিত্য পর্িষত-পত্রিকা | রি সংখ্যা 

ক্লাধিকারী কষা হইবে । এই সন্ধির ফলে ছায়লাহ উপয়পুয়পতি খআমরসিংহের ফণ্ঠার পাঁণি- 

গ্রহণ করিতে প্রারিয়াছিলেন । জয়সিংহের জো পুক্রের নাম ঈশ্বরীসিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের 

মাম মাধবলিংহ, ইনি মহারাণা! অমরসিংছের দৌহিত্র । সন্ধির সর্তানুলারে মাধবসিংহেরই, 

ধান পাওয়। উচিত। কিন্ত ক্যেষ্টপুক্রে অধিকতর প্লেহবশতঃ জয়সিংহ মাঁধবসিংহকে সিংহাসন 

সইতে অলোভী রাখিবার জন্য টক, রামপুরা, ফালী ও মালপুরা নামক চারটা পরগণা দিয়! 

ধান। এতঘ্যতীত মাধবসিংহ্থের মাতুল রাগ! ছ্িতীক্ন সংগ্রামসিংহ উনয়পূর রাজ্োর অন্তর্গত 

ভামপুরা রামপুর! নামক পরগণ। তাহাকে জায়ণীর শ্বব্ধূপ ১৭২৯ থুষ্টাবে প্রদান করেন। এই 

নকলে মিলিঘ়া মাধবপিংহের একটী ক্ষুর্র রাঙ্য হুইয়ছিল। সুতরাং খন ঈগর।সিংহ 

সিংহাসনারোহণ করেন, তখন তিনি কোন আপন্তি করেন নাই। তিনি সবাই মাধোপুর 

নামক সহর বসায়! তাহাতে বাম করিতেন । 

পাচবংসর কাল. নির্রিবাদ্দে কাটিয়া গেল । গঞ্জাবে এই অবসরে ঈশ্বরীসিংহ অহমদশাহ 
আবদালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।, এদিকে জয়পুরের কতকগুলি অপন্তু ব্যক্তির ঘড়যন্তে 

ও উদয়পুরের রাণ! জগংসিংছের উৎসাহে মাধবসিংছের মনে সিংহাসনলাভ-লালস। প্রদীপ হয় । 

বিদ্তাধর এ সময়ে ঈশ্বরী(সংহের মন্ত্রী ছিলেন। সিঙ্ধিয়াকে গহায় করিয়া রাজমহল নামক স্থানে 

ীশ্বপীসি'হের সৈগ্ভগণ রাণাকে পরাস্ত করেন। রাঁণা তখন মল্হারপাঁও হোলকারকে সহায় 

ক্করিলেন। ঈশ্বরীসিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । বিষ্ভাধর বাদ্ধিক্যবশতঃ এই সময়ে পদত্যাগ 

ফরেন। তাহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটানী মন্ত্রীর কাধ্য করিতে লাগিলেন । এই সময়, 
শক্রপক্ষীয়েরা অগ্রদর হইতেছে শুনিয়া ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে বলিলেন, কি করা যায় । 

ভরগোবিষ্দ কহিল, চিন্তা করিষেন না, আমার খিসাতে (পকেটে ) সমস্ত ফৌজ আছে, প্রয়োজন 

হইলেই ঘথাবিধানে সজ্জিত হইবে । এই কণা শুনয়া রাজা আশ্বপ্ত হইলেন । সেনাপতি 

কেশবদাঁস অতি বিশ্বস্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন। ভিনি কাকরে শত্রুসৈন্তের আগমনে বাধা দিবার 

জন্য অগ্রসর হইলেন । রাজা তাহার কোন অভাব আছে কি নাজানিবার জন্য দূত প্রেরণ 
ফরেম। এ দিকে ছুট হ়গোবিন্দ গুপ্তমিত্র মাধবপসিংহকে লিখিয়া পাঠায় যে “আপনি সবর 
কেশবদাসের নিকটে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন । শত্রু হইলেও অতিথির অনিষ্টসাধনে কেশব- 

দাসের কখন প্রবৃত্তি হইবে না।* বাজদূত কেশব্দাসের নিকট গিয়া দেখিল, মাধবসিংহ 

স্টাহারই কাছে রহিয়াছেন অথচ শঙ্তুর গতিরোধের বন্দোবস্ত প্ররাদস্তর রহিয়াছে । সে ফিরিয়া 

আপিয়। রাজাকে সংবাদ দিল যে কেশবদাস সুবন্দোবন্তই, করিয়। রাখিয়াছেন। হরগোবিন্? 

সেইখানেই ছিল, বলিল, “ঠিক করিয়। বল আর ফিছু দেখিয়াছ কি না?” তাহাতে দূত কহিল, 

আর দেখিয়াছি "মাধবলিংহ আমাদের সেনাপত্তির অতিথি।” অমনি ঢুরাত্ম! হরগোবিশ্ 

বলিল, “দেখুন, মহারাজ ! কেশবধান মাধবপিংহের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । সে বিশ্বাসঘাতক ।* 

ঈশ্বরীপিংহ ক্রোধ গ্রদীপ্ত হইয়। কহিলেন, সে পাপিষ্ঠের, কি শান্তি হওয়া উচিত ? হরগোবিন্ 
বুঝল, তাহাকে বাকাইঙ| বিষের, পেয়াধ্ধা দিন 1 তৎক্ষণাৎ. কেশবঘাসকে ডাঁকান হইল 
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কেশবদাস রাজনাক্ষাৎমাত্রেই রাঁজা 'তীহাকে বিষের পেয়ালা দরিয়া কহিলেন, ইহা! পান কর। 

রাজ।ভ্ঞ। অবশ্তই পালনীয়; কেশবদাস বিষপান করিলেন, ও কহিলেন, আমি সমস্তই বুস্িতে 

পারিয়াছি; যাহা হউক আপনারও পরিণামে এইরূপ বিষপান ঘটিবে। সেনাপতি পান্কী 

করিয়া যেমন নিজবাটী পৌছিলেন, অমনি তীহার বিষজর্জরিত দেহকে পরিত্যাগ করিস! তাহার 

বিশুদ্ধ আত্ম! স্বর্গগামী হহল। কবিরা গাইতেন--- 

“মৈত্রী মোটা মারিয়া ক্ষত্রী কেশোদাস 
জব্হী ছোড়ী ঈস্রা রাজকরণকী আস।? 

অর্থাৎ মিত্রপুরুষ ক্ষত্রিয় কেশবদাসকে যখন মরিল, তখনই ইশ্বরীসিংহ রাঁজ্য করিবার 
আশ] ত্যাগ করিল। 

রাঁণা ও হোলকারের মিলিত সৈন্ জয়পুরের অর্দাক্রোশ দক্ষিণে মতিডূঙ্গরি নামক পাহাড়ের 

তলায় আসিয়! ছাউনী করিল, তখন সংত্রস্ত ঈশ্ব সিংহ হরগোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “কই 

'হরগোবিন্ন, তুমি ষে বলিয়াছিলে তোমার খিপায় ফৌজ আছে, এখন বাহির কর।” হরগোবিন্দ 

কহিল, প্রভু কি করিব “মেরা খিসা টু গিয়া” অর্থাৎ আমার পকেট ফাটিয়। গিয়াছে। তখন্ 

রাজা বুঝিলেন ঘে হরগোবিন্দই সব্ধনাশ করিয়াছে, অপমান ও পরাভব নিকটবন্তী। স্থৃতরাং 

বিষপান দ্বারা একেবারে সমস্ত চিন্তার অবসান করাইলেন এবং কেশবদাসের ভবিষ্যদ্বণী পূর্ণ 

করিলেন। রাজার আকম্মিক মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিনী রাণীগণ শোকে কিংকর্তব/বিমুঢ় হইয়া 
বিদ্যাধরকে ডাকাইলেন, তখন এত তাড়াতাড়ি যে, শিবিক! সজ্জিত করাইবার অবসর ছিল 

»ল1া। টোকর! করিয়া বিদ্াধরকে মহলে আনান হইল। বিগ্ভাধর রাণীর্দিগকে কহিলেন, 

আপনার। কোল[হল করিয়া রাঞ্জার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবেন না। অন্ততঃ রাজা বে জীবিত 

আছেন, আরও একদিন ইহাই প্রচারিত থাকুক॥ বিগ্াধর এই বলিয়া ঝালাইএর ঠাকুর 

পরমমিত্র কুশলসিংহকে ডাঁকাইলেন। উভয়ে পরামর্শ কন্লিয়া হরগোবিন্দকে ডাকাইয়! 

কহিলেন, "হরগোবিন্দ। তুমি যৌবনোন্ম হু রাজাকে বিনাশ করিয়া উত্তম কার্য করিয়াছ, এক্ষণে 

যাহাতে তাহার অন্ত্যে্টক্রিয়। শীত্র সম্পাদিত হয়, তাহার উপ্ময় কর।” এই কথা বলিলে 
হরগোবিন্দ কোন প্রয়েগপনে দ্রব্য জানবার জন্য দৌড়াদৌড়ি যেমন একটা পার্বতী ঘরে 

: গেল, বিদ্ভাধর ও কুশলসিংহ অমনি ধ1 করিয়া তাহার দ্রজ! বদ্ধ করিয়! তাল! লাগাইয়া দিলেন 

ও ৰাস্তির হইন্তে কথিলেন, “তুমি এখন এই ঘরে বদ্ধ থাক, তোমার আহারাদি নিয়মমত 
পৌছিয়। যাইবে” পরে যে কয়জন সভা সে সময়ে মহলে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা 

বিদ্ভাধরকেই যথাকর্তব্য স্থির করিয়া প্কার্ধ্য করিতে অন্থবোধ করিলেন। বিগ্াধর "মুত রাজ! 

ঈশ্বরীসিংহকে রাজপরিচ্ছদে সাজাইয়! রাখিয়া রাণাজীর নিকট মতিডুঙ্গরিতে দূত প্রেরণ 
করিলেন। 

_. দুতের হস্তে রাণাসাহেবকে এই পঞ্জ দেওয়া হইল যে, মহারাজ ঈশ্বরীসিংহ উভয় পক্ষের 
কর্তৃব্যত৷ স্থির করিবার জন্ত মন্ত্রী বিস্তাধর ও ঠাকুর কুশলসিংহকে আপনার নিকট পাঠাইতে 

১৪ 

॥ 
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উচ্ছ, ক, ইহাতে আঁপনায় মত কি 1 রাপা উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে উ'্হারা 

মতিতূঙ্গরির নিকট যাইয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু উ“হারা বলিলেন যে, রাজ 
ঈশ্বরীসিতহ রাঁপ| মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাহাকে নিজপ্রাদাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই- 
থানেই সমস্ত কথা স্থির হইবে। রাগ! জগংসিংহ বলিলেন, এ কি কথা, ঈশ্বরীসিংহের লিখিত 
ইচ্ছা এই যে আপনারা এইখানেই যথাকর্তব্য নিষ্পত্তি করিবেন, অথচ আপনারা মুখে 

বলিতেছেন অন্ত কথা । বিদ্ভাধর উত্তর করিলেন, রাজার্দিগের আদেশ এককালে সমগ্র 

বুঝিতে পার! যায় না) তিনি মুখে আমাদিগেন্স নিকট এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন যে 

জ্াণাজী পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সহিত জয়পুরপ্রাসাদদে আগমন করিলে সমস্ত স্থির ইইৰে | 

রাণ! বিদ্যাধরের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই শ্বীকুত হইলেন। জয়পুরের সাঙ্গানীতর 

দরজা হইতে প্রাসাদ পধ্যস্ত বিলক্ষণরূপে সুসজ্জিত ছিলি। সৈম্তদের উপর আদেশ ছিল যে 

ক্লাণাসাহেব সহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর দশজনকে “আটকাও, করা 

হয়, আর কিয়ঙ্দূর অগ্রসর হইলে আর দশজনকে। এইরূপে প্রাসাদে পৌছিবার সম 
গ্রকমাত্র রাণা নিজেই থাকেন, আর কেহ সঙ্গী না থাকে এরূপ করা চাই! সহরের মধ্যে 

ঝাণা প্রবেশ করিলে এই অপ্রিয় আচরণ তাহাকে দ্রেখিতে হইল) কিন্ত তখন আর তিনি কিছু 
করিতে পারেন না। যখন তিনি মৃত ঈশ্বরীসিংহের নিকট সমানীত হইলেন, তখন বেশভৃষার 
ভিতর হইতে ক্টাহাকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন না। বিগ্ভাধর রাণাকে সম্বোধন করিষ্কা 

কহিলেন, রাজার অভিপ্রায় এই যে রাণাসাহেবের প্রাণবধ করা হয়। রাণা তখন বিলক্ষণ 

ফাদে পড়িলেন, এরপ বিশ্বাসঘাতকত! তিনি আশা করেন নাই, অথচ সেখানে ক্রোধ প্রকাশ" 

করিতে পারেন না, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে শক্রবেষ্টিত। অতএব তিনি ঈশ্বরীসিংহের পক্ষে 

অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টা পাইতে লাঁগিলেন। বিস্তাধর 
কহিলেন যে, আমাদের মহারাজ নিজ অনুজ ও রাণাসাহেবের পিতৃশ্বস্থপুত্র মাধবসিংহকে অর্ধেক 

্লীজ্য কেন সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু আপনি এইখান হইতে হুকুম দিন 

যে আপনারা সমস্ত সৈম্ভ ও মলহাররাওয়ের সমস্ত সৈম্ত নগরের সানিধ্য পরিত্যাগ করিয় 

ঈউলিয়! যায়। রাণ। তাহাই করিলেন। উদ্দয়পুরী ফৌজ সমস্ত চলিয়া গেল; কিন্তু ধনপিপাস্থ 

ম্রাঠাসর্দার যাইলেন নাঁ। তিনি নগরের পশ্চিমদিকের টাদপোল দরজ। দিয়া নগর আক্রমণের 

চেষ্টা পাইলেন। কিন্ত হরিহর চক্রবর্তী পূর্বেই এককাঁজ করিয়া! রাখিয়াছিলেন, তিনি ছুইটা 
পর্ণীপত্র ( খুব লক্বা, শক্ত ও তীক্ষধার খড় বিশেষ) এক তোলো হাড়ির ভিতর প্রোথিত করিয়া 

ঁদপোল দরজায় মন্ত্রাদিষ্ট করিয়া স্থাপিও করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোলকারের সৈন্য আসিঙ্সে 

স্ঁ পর্নী একট! সহশ্রটা হয়! যুদ্ধ করিতে লাঁগিল। সৈন্যের! ক্ষতবিক্ষত হুইয়৷ পলায়ন করিল ॥ 

এই অদ্ভূত প্রবাদ গল্পের মূলে কতকটা এরতিহাসিকসত্য নিহিত আছে তাহা নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য। 

ক্বাছার খাজ্য ফ্যাড়িয়। লইতে আসিয়াছেন, তাহারই প্রাসাদে বাণাসাহেবের যাইতে সম্মতিদান ও 
সদ্য ভাগ নিশ্চলতা 'দেখিয়াও জীবিত মনে করা৷ অবিশ্বান্ত । পর্ণীপত্র কখসসও যুদ্ধ 
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করিতে পারে না, তবে সে সময়ে সহরের পশ্চিমদিকের বহির্ভাগ পর্ণীবনে পূর্ণ ছিল, অঞ্জাতক্ষেত্র 

শত্রসৈন্তের পক্ষে তাহ! তেদ করিয়৷ সহর আক্রমণ কর! কতকট! অপভ্ভব হইতে পাঁরে। 

১৭৫২ খুষ্টাৰে মাধবসিংহ নিরুপদ্রব রাজ্য বিনা রক্তপাঁতে অধিকার করিলেন। তাহার 

প্রথম কার্য হরগোবিন্দ নাটানীকে অব্যাহতি দান, ছিতীয় কাধ্য বিগ্ভাধরকে মন্তিত্ব-গ্রহণের 

জন্য অন্ুরোধ। বিদ্যাধর যে হরগোবিন্দের বিষ্ী(ত ভাঙ্গিয়া রািয়াছিলেন, সেই হরগোবিন্দ এখন 

মুক্ত হইল। বাজ! তাহার গ্রতি চিরকালই আন্ুকুল থাঁকিবেন, স্থতরাং তিনি অপ্রতিহতভাবে 

কার্ধ্য করিতে পারিবেন না, এই সকল-_ভাবিয়! তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। রাজার 
সঙ্গে উদয়পুরবাসী বাইশজন পল্লীবাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রতৃত্ে 

বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং বিগ্ভাধরের এখন ছুর্দিন আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ রাজার 

ক্রোধ প্রতিপক্ষীয়ের! বাড়াইয়। দিতে লাগিল। রাজা বিগ্ভাধরকে আজ্ঞা করিলেন বে, যদ্দি 

তুমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ন| কর, তবে চরোয়াদার ( ঘোড়াওয়াল! ) ও গাড়ীওয়ালাদের যে ছয়মাসের 

বেতন বাকী পড়িরাছে, তাহা চুকাইয়া দাও | বিছ্যাপরের চাকরী ন। থাকাতে চাকরীর জায়- 
গীরও নাই, নগদ ও নাই সুতরাং নিরুপায় হইলেন। চরোয়াদার ও গাড়ীওয়ালারা বিগ্ভাধরের 

নিকট টাক! ন লইয়াই প্রকীণ করিল, আমাদের প্রাপ্য পাইয়াছি। তাহাদের সততায় বিদ্যাধর 

অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়! মাধবসিংহ দ্বিতীয় আজ্ঞা দিলেন “তিন লাখরূপয়ে নগদ জমা কর”। 

বি। প্রভো কোথা হইতে দিব? আমি কখন চুরিও করি নাই, ঘুষও লই নাই। 
« রাজা । ভিক্ষা করিয়। দাও। 

বি। ভিক্ষা করিয়া উপাজ্জন করিবার জন্য লিখিত অনুমতি ( পাট্টা ) দিন । 

রাজ! লিখিত অনুমতি (পান্ট। ) দিলেন। বিগ্তাধর মিত্র ঝালাইয়ের ঠাকুর কুশল সিংহজীর 

নিকট তিন লাখ টাকা প্রাপ্ত হইয়। রাঞ্জসরকারে জমা দিলেন। রাজ! ভাবিলেন এই ব্রাহ্মণ 

প্রইরূপে ''ভাইবেটাকে অর্থাৎ রাঁজপুত-সর্দারগণকে ঠকাইবে। অতএব ইহার নিকট হইতে 

পাটা ফেরত লওয়! উচিত। এই ভাবয়। পাট্র! ফেরত লইলেনু ও কুশলসিংহকে তিন লাখ 

টাক1 ফেরত দিলেন এবং বি্ভাধরের জন্থ তৃতীয় দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। “মকানাৎ খালস! 

কিয়! যায়” এই হুকুমে বিদ্যাধরের জয়পুরের ও আমেরের ( অন্বরের ) বাটা এবং ঘাটের 

বাগান খুলপা (রাজসপ্পন্তি ) হইয়া! যায় । বিদ্যাধরের জ্যেষ্টপুত্র মুরলীধর বিদ্যাধরের স্ুদিনের 

সময়, একটা বৈটধ্থানা বাটা তৈয়ার করাইতে ছিলেন, কিন্তু বিগ্ভাধর অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় 

বাটানির্মাণ বন্ধ করাইয়। দিয়াছিলেন |৯ সম্প্রতি রাজরোষরূপ বিষম অনর্থের সময় বিষ্াধর 

সপরিবারে সেই অদ্ধিসমাপ্ত বাটীতেই থাকিতে বাধ্য হন। অদ্যাপি সেই বাটাতেই সুরজবব্স 

'আছেন। মুরলীধর ফরাসথানায় দারোগা ছিলেন । তাহার বেতন বার্ষিক ৬৯*২ টাকা ছিল 

ও ঈশ্বরীসিংহের সময় বিদ্যাধরের তিন পুত্রের নামে বিজাপুর গ্রাম পাটা! দেওয়! হয়। এ সকল 
আয় মাধবসিংহ বন্ধ করেন নাই। সুতরাং এই আয়ের উপর বিদ্যাধরকে শেষ অবস্থায় 
নির্ভর করিতে হইয়াছিল। | | 
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বিদ্যাধরের মৃত্যু উপলক্ষে তীহার ভাগিনেয়কে যে কৃপ ও তৎসংক্রাস্ত ভূমি দান করা হয়, 
সেই দাঁনপন্দ্রে দেখা যাঁয়_-বিদ্যাধর সংবৎ ১৮০৮ বৈশাখ শুক্লপক্ষ যী তিথিতে পরলোক 

গমন করেন । উহা! ইংরাজী ১৮৬৪ সাল এবং তখন মাঁধবসিংহের রাজত্ব চলিতেছে । 
'বিদ্যাধরের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরেরও বোধ হয় স্বতন্ত্র তঙ্খা (বেতন ) রাঁজসরকার হইতে 

মুকরর ছিল। তাহার তৃতীয় পুত্র গজাধর ( গদাধর ) সম্বরের নাজিম ছিলেন। সুতরাং 

বুঝিতে হইবে যে, বত্বগর্ভ সার্বভৌম হইতে টিাধরের পুত্রগণ পর্যান্ত শিলাদেবীর ব্রাক্মণগণ 

মধ্যে কার্ধ্যকুশলত] ও লেখাপড়ার চর্চ। ছিল। কোন কোন বাটাতে ৩০০ বংসরের পুরাতন 

হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের স্তায়শাস্ত্রের পুথির পাতা দেখিতে পাওয়! যায়, বত্রগর্ভের সময় 

হইতে বহুকাল পর্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গাল! অক্ষরেই লেখা পড়া করিতেন । পরে 

কালবশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চগ ছাড়িয়া দেন , তন্ত্র শান্তর, ব্যাকরণ ও পুজাপদ্ধতির পুথিগুলি হিন্দী 

অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিন্দুস্থানী হইয়া যায়। কিন্তু পুজাপদ্ধ'তি 
আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে । বহুকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার 

প্রচলন ছিল, কিন্তু ছুই তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখ! আরম্ত হইয়াছে, যথা-__শিওবক, 
রামবক্স ইত্যাদি। বৈবাহিক সন্বদ্ধ স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বদ্ধ দুর্ঘট 

হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহ! স্থগিত রহিয়াছে । 

জয়পুর সহরে বিদ্যাধরের যে বাটী খালস। হইয়া! যায়, তাহা ফয়েজ আনী খা! নানক 

ইদ্রানী্তন কালের একজন মন্ত্রীকে এবং ঘাটে যে বাগান ছিল, তাহাও হদানীন্তন কালের, 
আর একজন মন্ত্রী ঠ/কুর ফতেসিংহকে দেওয়া হয় । 

বিদ্যাধরের বংশাবলী। 

রাঁজেন্দ্রের পুত্র শান্তেন্দ্র, শান্তেম্ের পুত্র বিদ্যাধর ; বিদ্যাধরের তিনপুত্র মুরলীধর, গঙ্গাধর 

ও গজাধর এবং ছুই কন্ঠা মায়াদেবী ও কামিয়াদেবী। মুরলীধরের পুত্র লছমীধর, গঙ্গাধর 

নিঃসন্তান; গজাধরের পুত্র শরীর, ধরণীধর, মহীধর ও বংশীধর। নিঃসস্তান লছমীধর বংশী- 

ধরকে পোষ্যপুজ গ্রহণ করেন। বংশীধরের পুত্র শিওবক্স, শিওবক্সের পুত্র স্থুরজবক্স । শ্রীধরের 

পুর গিরিধর, চিমণধর, প্রেমধর ) গিরিধরের পুত্র কিষণলাল ) কিষণলালের সন্তান হয় নাই। 

চিমণধরও নিঃসন্তান, প্রেমধরের পুত্র ম!গারাম, মায়ারামের পুত্র শিবরাম,॥ এখন দুইজন 
মাত্র জীবিত আছেন। স্ুরজবক্পের বরস ৩৫ এবং শিবরুষের বয়স ৭। ৃ 

সাল তারিখ বুঝিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া মানপিং হ হইতে রাজগণের ও প্রত্যেক 

রাঁজার সমকালবর্ভী প্রাধাস্প্রাপ্ত শিলাদেবীসংক্রাস্ত ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখপূর্ববক একটা 

তালিক! গ্রস্তত করিয়া পাঠকগণকে অর্পণ করিতেছি। 

উদ্থা অব্যবহিত পরে একটামাত্র পাট্টার তালিকা দিলাম। সকল পাট্রার নকল দিতে. 
গেলে প্রন্ত।ব অনেক দীর্ঘ হইয়। পড়ে এবং পাঠকেরও তত ভাল লাগিবে না এই বিবেচনাক্জ 
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তাহা ত্যাগ করিঙ্গাম। প্রত্যেক পা্টাতে সেই দেই সময়ের মন্ত্রীদের নাম, সাক্ষীর নাম ও 

পাঠের নানাবিধ বৈচিত্র দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। নমুনান্বরূপ পাঠক একটুখানি দেখিয়৷ লউন। 

"সীবী শ্রীরাওজী ্রীমুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন ও সেয়াল পুণ্যউদক 

সম্তৌষরাম চক্রবর্ীনে দীনীছে বিঘ| ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সম্বৎং ১৭৫৬ মে দীনীছে ওত 

কালবস হোগিয়ো উদ্ক। বেট! বিদ্তাধরান ধরতী বিঘ! ৫১ দ্িজ্যে। তপনীল জৈল ১৭৭২ 

সম্বং সাবন বুদি ১৪।% 
রাজাদের তালিকা । 

মানসিংহ ( জাহাঙ্গীরের সময়ে ) প্রতাপাদ্দিত্যের সহিত যুদ্ধ। 

(১৬০৫ হইতে ১৬১৫ ) 

জগৎলিংহজী রত্বগর্ভ সার্কতৌম। 
(১৬১৫ হইতে ১৬২২) 

জয়নিংহ (প্রথম ) 

(১৬২২ হইতে ১৬৬৮ ) হন 

রামসিংহ 
শান্তেন্্র বা শাস্ীন্ 

(১৬৬৮ হইতে ১৬৯০) 

বিষণসিংহ শান্তেক্্ 
(১৬৯০ হইতে ১৭৯০ ) কিষণরাম 
জয়সিংহ (দ্বিতীয় ) 

বিদ্যাধর 
(১৭০০ হইতে ১৭৪৩ ) 

ঈীশ্বরী সিংহ 

(১৭৪৩ হইতে ১৭৫২) টিসি 

মাধবসিংহ লী ্ 

(১৭৫১ হইতে ১৭৬৯) রি 
পৃর্ণীসিংহ গদাধর 

ঁ 
১৭৩৬৯ হৃহতে ১৭৭৮ ) লছমীধর 

গ্রতাঁপাসিংহ 
বংশীধর 

(১৭৭৮ হইতে ১৮০৩) » 

পাটার তালিকা । 

১৭০০-__সম্তোষরাম চক্রবর্তী ( শাস্তীন্্র ) সাহন-কোটর! ও সাঁচড়ী প্রাপ্ত হন। 

( সময়-জয়সিংহ )। 

১৭১৫-__বিগ্ভাধর উত্তরাধিকারী হন। (পারসী মোহর জয়সিংহ) 



২ ১১। সাহিত্য-গদ্বিমৎ-পত্রিকা । [ ২৪ লংগ্যা 

. ২%৪৫-এসুন্বলীধর প্রভৃতি ভ্্াতৃত্রয়কে বিজ্ঞাপুর দেওয়া হয় (হিন্দীমোহর ঈশ্বরীদিংহজী ) 

১৭৫২--এ পা! পাক করা হয়। (হিন্দীমোহর মাধবসিংহ ) 

৯৭৬২-_পঙ্গাধরের কোন কতা কাকী ছিন_দিবান নন্দলাল-কানাইরাম অয়পুরের 

নজিমের উপর হুকুম দিত়েছেন, তুমি প্ী তঙ্খ৷ দিতে ঝগড়। করিও না । 
( হিন্দীমোহর মাধবমিংহ ) 

[ পূর্বে বেতন দেওয়ার কাধ্য খাজনার অধীন ছিল না) জয়পুর-নিজামতের না'জমের 

হন্ডে স্তাস্ত ছিল। ] 

১৭৭৩-_মুরলীধরের ফরাসগানা দেশের তঙ্খা দিয়! যাও। ( হিন্দীমোহর পৃর্থীসিংহ ) 

১৭৭৯-_লছমীধর-_মুরলীধরের স্থানে ফরাসখান! দেণ প্রাপ্ত হইলেন। 

( হিন্দীমে(হর প্রতাপসিংহ ) 

১৭৮-_দেওয়ান সিংঘজী দেওয়ান রাঁমগোপালকে লিখিতেছেন, লছমীধরকে ৬০০২ টাক 

দেওয়া হয়। ( হিন্দীমোহর প্রতাপসিংহ ) 

১৭৮৬--বিজাপুর ভোগ করিতে দাও। এ এ। 

১৭৮৭-_গজাধর--সামরের (শস্তরের ) নাজিম এ ত্র 

টু সাহেব এক স্থানে বিদ্যাধরকে জৈনধর্ঘ্াবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এটা 

তাহার ভ্রম। বিদ্যাধর যে হিন্দুধর্থেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তাহার কন্তা মায়াদেবীর পুনঃপুনঃ শিব- 

মন্দিরস্থাপনেই তাহা! প্রমাণিত হয় । বোধ হয় তিনি মাংসত্যাগী ছিলেন অথবা টডের সংবাদদাতা 

কোন জৈন, জৈনধর্শের প্রভাব দেখাইবার জন্ত তাহার নিকট বিদ্যাধরকে জৈন বলিয়া পরিচয় 

দিয়াছিলেন। জয়সিংহ মহারাজের সময়ে বিদ্যাধরের স্/য়েপাঙ্জিত ধশ্বর্য কম ছিল না। 

জয়পুরে--“বিশ্বেশ্বরকী চৌকুড়ী” নামক মহল্লায় তাহার কয়েকখানি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা 
ছিল। পুরাতন অন্ধর সহরে তাহার অট্রালিক ও ঘাটনামক পর্বতসান্থতে তাহার বৃহৎ 
উদ্ভান ছিল। এ সমস্তই এখন পরহস্তগত হইয়াছে । এখনও একটা রাস্তা “দেওয়ান 

বিদ্যাধরজীকী গলি" বলিয়! প্রসিদ্ধি' লাভ রুরিতেছে। এ্ররাস্তার পশ্চিমদিকেই তাহার বাটা 
ছিল। মহাত্ম! টড্ বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ সুথ্]াতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার 
ন্ুবিখ্যাত ইতিহাস হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল £-_ 

41006 009 90507 1120 & [19100 10) 018. ৮0003 ড1958017 009 01018? গা * 
1)011)1- 091 01 01) ১৮৯০১ 0117)051) 1503৩ 012,03 109 904989 [)911)151010 0০ 81081 
1. 69108] 267501 56810401101? 

ড135941080 ২৪৪ চ 03110101007 360£61) 18৪01101817 হা] 10810690196, 
109 00188 01 00৩ 00006000360 01 40091 080080 ১71১7) আও 103১) 2 016] &3 

সপ 

* দশ স্ম [06186006106 
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6£0181 05 108128690, 7০ ৪৪ 8150 ৮6 )০196-001007161 01 076 ০৮151১75090 

92060198109] 02193 10101) 80098 10 038 11৭0 ৮0101075 06 0018 চম 0110. 

[00+87542811)80), 5০]. 177. 105. 

অর্থাৎ জয়পুর রাজের প্রধান অসামরিক সচিব বিখ্যাত বিদ্যাধর এ বিকানীর-দূতের বন্ধু 
ছিলেন। তাহারই সাহায্যে উক্ত দূত খাড়া খাড়া৷ মৌথিক নিবেদন করিবার অনুমতি.পাইয়া- 
ছিলেন। বিদ্যার একজন বঙ্গদেশীয় ব্রঙ্গণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অন্বররাজ্োর বর্তমান 

রীজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তাহারই । নগরটী ভা"মষ্ট্যাড নগরের ন্ায় পারিপাট্টের সহিত 
নির্মিত। এই পুস্তকের গ্রথমভাগে সংযোজিত বৃহৎ বংশাবলীর তালিক গ্রণয়নবিষয়ে তিনি 

রাজার একজন সহযোগী সঙ্কলয়িতা। 

81 

41017118676 001৮ 0110 17 17912110116 00000 2 16510127010 আট) ৪৮968 

70182011114 6৪,01) 011091 26 7101)0 0110168, 101)9 10917100615 09311) 8100 €28900- 

016)0) 15 &৭5101)90 10 10১89010817) 2, 17811 ০0113011581) 078 0? 1118 1710৯ 81011)81)% 

00989)10019 ০16০ 1)71))06 71) &]] 108 808906100 108190)05 00011) 23600000108] 
৪00 10150011021. (1১129 944) 

অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুধ নগরই সুশৃঙ্খলার সহিত নির্শিত 1 ইছার রসুল 

পরম্পর সমদুরে লম্বভাবে সম্পাত গ্রাণ্ত। পত্তন ও নির্মীণবিষয়ে গুণপনা বিব্যাধরে সংচ্স্ত 

বিদ্কাধর একজন বাঙ্গলী এবং রাজার বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিধষিক ও তিহাসিক সমস্ত ফার্ধেই 

প্রধান ঘহকারী। 

যা 
€ড105201987 008 01175 07166 0020)01013 10. 1715 83670100710] 09180108, 

20১0 1)056 091))0৯ ]1)1%101)60 1108 01৮5 01 8)7)07 ঘা%3 ৪. 811),৮ 10. 10985 864. 

অর্থাং__যিনি মহারাজের জ্যোতিষিক কাধ্যকলাপের একজন প্রধান সহকারী ও বাহার 

গ্রতিভা হইতেই বর্তমান জয়পুরনগর রচন। প্রহ্থত, 'সেই পবিদ্যাধর একজন জৈন ছিলেন । 

আমরা পূর্বেই দেখাইমাছি যে টডের শ্রই উত্তিটা ভিত্তিহীন। 
রাজকীয় ইঞ্জিনীয়ার মহাত্ম। গ্যারেট সাহেব স্ব প্রণীত ““জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ালয়” নামক 

পুন্তিকাতে বিদ্যাধর সন্বদ্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাও নিয়ে যথাযথ উদ্ধত করিগা 'দিলাম--_ 
“1080 &. 96001011503 8100৮800018 0০0৮0000079, 870 09 81706218 

6০1)0৮9 1১৮9) 01 605 819910৬৯০ 17610 6০ ৮09 9ম) হত 006 0035 &5801000 
2)107২] 8101 10156010080] 26১০৪101155, 

বিগ্ভাধরের নিজের ও তাহার বংশীয়গণের স্থাপিত দেবাঁলয়াদ্দি অনেকগুলি ছিল। তাহার 

কন্ঠ! মায়াদেবীর স্থাপিত নিম্নলিখিত মন্দির কয়টী প্রসিদ্ধ । 
১। আমের মহাদেব। (আমের-্অন্বর ) 

)। 

গছ 



রঃ 
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২। তারকেশ্বরের মহাদেব। (জয়পুর )৩। বকানকে কুয়েক! মহাদেব । (জয়পুর ) 

বিদ্যাধরের নামীয় একথানি পাট্রা পাওয়া গিয়াছে । সেখানি এইরূপ-_ 

(সহি) মহারাজ সধাই জয়সিংহ ইবন্ মহারাজা বিষণসিংহ। 
সিধি শ্রীমহারাঁজ অধিরাজ মহারাজ শ্ীসবাই জয়সিংহজী দেববচনাত কমেটা পরগণ! 

আমের ক! দিশেষু প্রসাদবঞ্চ অপরঞ্চ বাবৎ পুণ্য উদ্ক-ধরতী বিঘা ৫১ গাও সাহনকোটরা 

তন্না রামগঞ্জ পরগণ| আমের কী-_বিদ্যাধর সন্তোষরাম কা ব্রাঙ্মণ চক্রবর্তীনে মিতি ফাল্গুন 

হুদ পুণ্য সন্ং ১৭৭৪ চন্দপর বস্তু ও তিসমে সঙ্কল্পকর দিইসে তিসো থাকে ফরমায়োছ! । 

বেষাখ বদি ১০ সম্বং ১৭৭৬--বৈরিশাল কিশোরদাস ও সাহাতারাটাদ দিবান ও নেহালটাদ 

ওয়াকানবিস্ অত্র পুণ্য উদক |” 

ঈশ্বরীসিংহের সময়ে তাহার প্রদত্ত একখানি পাট্রার ভণিতা এইরূপ-__ 
"উদ্ক গাঁও বিজাপুর বাস * জামরোলী, মুরলীধর, গঙ্গাধর, গজাধর বিদ্যাধর কা বেটা 

্রাঙ্গণ বাঙ্গালীনে মিতি কার্তিক সুদি পুনো সম্বৎ ১৮০২1, 
ঠিক এই পাট্টাথানি মাধোসিংহের সময়ে পাকা! করিয়া লওয়া হয় ১৮০৮। 

বিদ্যাধর শাগ্ডিলাযগোরীয় ছিলেন । রাজ! জয়সিংহের ৪৪ বৎসরব্য।পী রাজ্যকালে দ্বাদশজন 

ব্যক্তি, মন্ত্রিত্ব করেন মন্ত্রিগণের নামের মধ্যে কিষণরাম ও বিদ্যাধরের নাম গ্রথিত আছে। 

এই কিষণরাম যদি বিদ্যাধরের মাতুল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিলাদেবীর ব্রাঙ্গণগণ 

প্রথম হইতেই উচ্চতর কাঁজকর্ম্নে নিযুক্ত হইতেছিলেন। মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত একথানি 
ংশাবলী পাওয়া! গিয়াছে । পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্ত তাহা .হইতে মানসিংহের 

প্রতাপাদিত্য-বিজয় ও শিলাদেবীর আনয়ন ব্যাপারটা অনুবাদু ক্রিয়া দিলাম । ইহাতে 

ঘেখিবেন যে মানসিংহ শিলাদ্দেবীকে প্রতাপাদ্দিত্যের নিকট হইতে পান নাই, কেদার কায়ত 

নামক বাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মাননিংহ শেষোক্ত রাজার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। আবার এ বংশাবলীর একস্থনে উল্লেখ আছে যে সম্বং ১৬৭১ সালে (- ১৬১৪ 

খুষ্টাবে ) আষাঢ় শুক্লা দশমীতে মানসিংহের মৃত হয়। তাহার সহিত বিশজন মহিষী সতী 
হইয়াছিলেন ? তাহাদের মধ্যে একজ্জন “মহলরাজকী বেটা রাণী বাঙ্গালনী পরাভাবত্তী।» তবে 

কিআমরা বুঝিব মানদিংহের দুইটী বাঙ্গালী রাণী ছিলেন, কেদারকায়তকী বেটী ও মহল- 
রাজকী বেটা? | 

"মানসিংহ জাহাজে বসিয়! সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হইতে ষাটক্রোশ পথ অতি- 

ক্রম করিয়া' ব্রহ্মপুত্র গেলেন এবং রাজ! পরতাপন্ীপের সহিত ঝগড়া করিলেন ও জয় প্রাপ্ত 

হইলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহ! দখল করিয়া! লইলেন। তাহাতে মানসিংহের 

পুর হুর্ননিংহ মারা পড়েন। জগতপধিংহ আহত হয়েন। আর রাজা পরতাপদীপের 

* ৰস শব্দের অর্থ নৃশুন আবাদ; ইবন্ (৭ ( আরবী ১-পুত্র অথাৎ জয়নিংহ বিষণসিংহের পুত্র পুত্র ছিলেন। « পাট্টা-. 

গুলিতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ঝাড়ন।ই ( জয়পুরী ) এই গণচটা ভাষায় অপূর্ব মিশ্রণ পাওয়া বাইতেছে। 



বি বিছ্ভাঁধর ১৪৩ 

'ধীনে তের শত হাতী এবং সৈগ্ত সরঞ্জাম অনেক ছিল) লে সমস্তই জনন করিলেন। পশ্চাৎ 

প্রথানে কেদার কায়তের রাজ্য ছিল, তাহাকে লোকে রা! বলিত+ ভীহার নিকট শিলামাত 

ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রতাপে তীহ্থাকে কেহই জয় করিতে পারিত না। এজগ্ঠ মান- 

ঘসংহ পাঁধিষদর্দিগকে জিশ্ঞানা করেন যে,কাহার ঘলে এ ব্যক্তি বলবান্? তাভাঁরা উত্তর করিলেন, 

'এ ব্যক্কির প্রতি শিলামাতার বল ছে । অন্ডএব গাঁপমি মান্তাকে প্রসন্ন করিবার জগ্ হোষ : 

প্রভৃতি করান, ভাহীতে মাতা প্রসন্ন হইবেন। কেদার বাজার লহিত শান্তার এরই কথ! ছিল 
'ষে ভূমি যখন রাঁজা হইক্া বলিবে “ভূমি ঘাঁও” তখনি ধাইব। একদিন রাঙ্গা পূজায় বসিয়। 

ছিলেন, তাহার কণ্ঠার কপ ধারণ করিয়া দেবী পুজ্ঞাস্থানে আনিয়া বলিলেন । ব্াজা আপন 

কষ্ঠ| জামিয়া বলিলেন, ডুই যা, আমায় গৃঁজ। করিতে দে, তুই ধ।। শ্রইরূপ ভিন ঝাঁর বলি্গে 
আতা বলিলেন, ভোষার ও আমার মধ্যে যে কথা ছিল, তাহা পুর্ণ হইল। তখন রাজ! 

বলিলেন, আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপর্মার খাঁহা ইচ্ছা হয় করুন” শ্রই বলিয়া 

তাকে জমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিলেন । তখন দেবী মাঁনসিংহের নাম ধরিয়া আওয়াজ করিলেন, 

“আমাকে সমুদ্রমধ্যে ক্কেলিয় দিয়াছে শ্রথান হইতে উঠাইঘ়া লও, আমি সেমার এন্ি প্রস্ 

হুইয়াছি।» ইহার পর রাজ! আনলিংহ €কর্দাীর রাজাকে হাতাইর়াছিলেন। রাজ! লাঙাজ্জে 

করিয়া পলাইলেন গ্রবং দেওয়ানকে ম্ানলিংহের নিকট পাঠাইলেম। 'দেশুয়ান মনমিংহেকক 

সহিত লাক্ষাৎ করিলেন। মানলিংহ রাজার কগ্ঠার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। বাজ! 

০ 'কেদার তাহাকে কন্া দিলেন উভয়ে নন্ধি হইরা গেল। তখন মানলিংহ কহিলেন, ভোম্ধর 

রাজ্য তোঘায় দিপা । 'কেদর রাজ] দেলাশ করিলেন। পরে মানলিংহ সমু হইতে 
'াতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, মতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি দেই মত 

আপনার পূজা করিব। খন মাতা কহিলেন, গ্রত্যহ আমার নিকট বলিরান হুওরা চাই, 

তাহ! হইলে ভোমার রাজ্য বজায় থাকিবে, আল আামিও থাকিব। যে দিম খলিদান ব্ধ 

পড়িবে, 'পে দিন 'তোমার ও আমার বাক্য গূর্ণ হইয়া ধাইৰে+ কাজ! ইহাই স্বীকার কবিলেন, 

বং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পুজার ভার লমর্পণ কারিলেম।” 

ফেদার কায়ন্ত --পরন্তাপদীপ- প্রসাপান্দিত্য, এইরূপ দুধিলে সকল গোল মিটিয়া যার ।* 

প্রস্তাবের উপসংহারে--আমর বন্তধা এই ষে বিগ্যাধংরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী দাধারণো 

প্রকাশ করিতেছে কটে, কিন্তু ইহাতে অমানুষিক ঘটনার বছিভ ভ্রীতিহালিক ঘটনার বিশ্রেষধ 

চেষ্টা অরই দুষ্ট হইবে। আবার অনেক কথা বিষ্ভাধরের বংশধর দ্ুরজবক্ধের আুখে যেমন 
শুন! গিয়াছে, তেমনই লিখিয়াছি। ন্দত্য বাহির করিতার জগ্ক আড়ম্বর কর! হয় লাই ধ 

পা ৯৬০০০ ০১০ আরজ ৮০১৩ পপি পতি এ সপ পাতি ও পাটি পাতিল এ লিজ এপ বপিপিা১৯শসি্পসিস ীশী৮-  ত পা 02844 2045 মিরার রে ্ 

, * ফেদার কাচকে আমর। প্রতাঁপাদিত্য ধলিয়! মনে করিতে পারি না। িনি বারজু়ার 

স্প্রসিদ্ধ কেদার রায় | না পণ প* স*। 

৯০ 
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”* + ৬ * চে তে 

গং টপ, ৯১৪০, সির 

রঃ পপ রা |. সি 

এটা 8 ক্স ৬ 

মুরলীধর বিদ্যাধর 

সবরজবন্পের নিকট বিদ্ভাধরের হে ছবি আছে, উপরে সেই ছবির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। 

ছবির: ভাব এই গ়ে--বিদ্ভাধর বলির আছেন । পুত্র সুরলীধর হাটু:গাড়িয়া কিছু'নিব্দেন করিতে- 

€ছন। এদেশে বড়লোক বা গুষজনের নিকট। জানু" পাতিয়া বসা শিষ্টাচার । পিতী' ও পুধের। 

মন্তকে জয়পুরী পাগড়ী ও গায়ে চাপকান। বিদ্যাধরের বর্ণশ্তাম” নাসা অনুনূত এবং চক্ষঃ দীপ্তি 

বিশিষ্ট ও বড়। শরীর একহারা'। উচ্চতা স্বাভাবিক । 

শ্রীমেধনাথ ভট্রাচা্য (জয়পুর) 
| € 



০০ এতিহাসিক সমস্যা । ১৫ 

এতিহানিক সমস্যা 
[১] 

কণোজে আয়ুধ-রাজবংশ। 

কনোঁজের গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, কনোজের পরিচয় দিয়া বঙ্গবাসী উচ্চশ্রেমী 

আজও ম্পর্দী করিয়া থাকেন, বলিতে কি আমাদের পূর্বপুরুষ কনোজ হইতে এ দেশে 

শুভ[গমন করেন বলিয়া আজও আমর! আপনার্দিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি। এই সকল 
কারণে কনোজের পুরাতত্ব--কনোজের রাজকাহিনী আঁমাদের অবশ্জ্ঞাতব্য ও অবস্ঠপাঠ্য 

মনে করি। বিশেষভঃ যে সময় গৌড়রাজসভায় তেজংপুঞ্জ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পদা্পণে গোঁড়দেশ 

উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই গৌড়াধিপ আদিশুরের সমসাময়িক কনোজ-রাজকাহিনী ও কনোজের 
আত্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইতে কে না আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ? 

বলিতে কি আদিশুরের লমসাময়িক কান্তকুজের এতিহাসিক সমস্ত। এখনও সাধারণের অজ্ঞাত 

রহিয়াছে । সেই অবশ্ন্ঞাশুব্য সমস্ত! পুরণ করিবাঁর অভি প্রায়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা ॥ 

বহুদিন হইল, "আমরা দেখাইয়াছি ধে গৌড়াখিশ আদিশুর ৬৫9 শকে বাঁ ৭৩২ খুষ্টাকে 

'সাগ্িক ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য আয়োজন করেন এবং কনোজ হইতে সমুপাগত সাগ্নিক ্রাহ্মণগণ 

৫৩ হইতে ৭৫৫ খু্টাসের মধ্যে কোন সময়ে গৌড়রাঁজসভা আলোকিত করিয়াছিলেন ।» 

এখন কথা হইতেছে যে, কানী, কাঁঞ্ধী, প্রভৃতি বৈদিক স্থান থাকিতে আদিশৃর কনোজ হইতেই 

বা কেন ত্রাঙ্মণ আনাইয়াছিলেন ? অগ্রে কাশী ও মিথিলা থাকিতে কনোজ হইতে বৈদিক 

স্রাঙ্ষণ আনীত হইলেন, তাহারই বা কারণ কি 

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বাস্তবিক কান্তকুজ বেদচচ্চার কেন্দ্র বলিয়া 

পরিগণিত হইয়াছিল । এই কান্কুক্জ হইতেই তংকালে নৈর্দিক'্ধন্মেন পুনরত্যুদয় হইতেছিল। 

কহুলণের রাজতয়ঙ্গিণীও রাজশেখরের গ্রবন্ধকোষ হইতে জানিতে পারি, খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর 

মধ্যভাগে যশোবশ্/ নাসে একজন পরাক্রান্ত নৃুপতি কনোগ্জরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 

এই যণোবন্মার স্ভায় মহাকবি ্ুবভুতি ৪ কথি বাঁকৃপতি বিচ্ঠমান ছিলেন । স্তুগ্রসিদ্ধ গ্র়- 

তত্ববিদ্ রামরুঞ্চ গোপাল ভাগুাপকরের মতে, কনোজাধিপ বশোবশ্মার রাজ্যশাঁসনের প্রথমাংশে 

ভবভূতি ও শেষাংশে বাক্পতি রাজকাঁবর আসন লাভ করিয়াছিলেন । কাশ্মীর উতিহাসিক 

কহ্ছনণ কিন্তু উভয় কনিকেই 'এক সময়ের লোক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন । এই লন্বপ্ধে 

রাজনরঙ্জিণীর উত্তর এই__ 
শিস পাপা 

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহান ব্রাদ্ষণকাঁড ১ম। অংশ ১০২ পৃঃ। 
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“কবিবাঁকৃপতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ। 
ভজিতো' যযৌ ফশোবন্মা তদ্গুণস্তুতিবন্দিতাঁম্ ॥” ৪1১৪৪। 

অর্থাৎ কবি বাকৃপতিরাঁজ ও ভবভূতি প্রভৃতি ছারা সেকিত বিজিত রাজা যশৌবশ্মী, (বিজয়ী 

কাশ্মারপতি ) ললিতাদিত্যের গুণ, ও স্ততিগান। করিবার জন্যই ষেন বন্দিত স্থানে গমন করিলেন ॥ 

অএতন্ভারা স্পটহ জান। যাইতেছে যে কনোজ[ধিপতি যশোবন্মী ললিতাদিত্যের নিকট যুঝ্ধে পরান্জ 

হৃইয়। ক্টাহার প্রিয়কবি বাক্পতি ও তবভুতি সহ কাশ্শীরে যাইতে বাধ্য হইফ্লাছিলেন। 

কহলণের মতানুস[রে ললিতাদ্দিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খুষ্টাব্জ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । এ সময়ের, 

মধ্যে কোন সময়ে কনোজরাজের পরাজয় ঘটে। এদিকে রাচীয় ও বারেন্দ্-কুলশাস্ত্র হইতেও 
আমরা জানিতে পারিয়াছি য়ে, ৬৪৪ শকে ( ৭ংহ খুষ্টার্ধে) গৌড়রাজসভায়, সাগ্রিক ব্রাহ্গ4 

আ[নয়নের উদ্ভোগ চলিতেছিল। 

রাজকবি বাকুপতি তাহার উতসাহদ্াাত। কনোজরাজ ঘশোবন্মদেবের কীত্তি ঘোষণা করিবার 

উদ্দেস্ত্েই প্গউড়বহোপ বা “গোঁড়বধ” নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন। এই গোৌঁড়বর্ধ 

হইতেই আমরা, জানিতে পারি যে, কনোজপতি মহারাজ বশোবন্মা একজন পরাক্রণক্জ দিখ্বিজয়ী 

নরপতি ছিলেন। গৌড়ৰঞ্ষকাব্যে কান্তকুজপতি, যশোবর্ষের গৌঁড়বিজয়যাত্র। পাঠ করিনা 

আমাদের মহটকবি কালিদাসের রঘুবংশে অজরাজের দিগ্থিজয়যাঁী; মনে পড়ে। তীহার বিপুল 
বাহিনীর'পদভরে শোণনদের উপত্যকাভূমি প্রকম্পিত, তাহার বীরত্বপ্রতাবে মগধাধিপতি পরা- 

জিত, গৌড়ীয় সামন্ত-হূপ।লবর্ পশ্চাঁদ্পদ ও গোঁড়ীয়সেনার শোণিতে রপক্ষেত্র রক্তপ্রাবিত, এব 
গৌড়রাজ ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনোজপত্তি মলয়পর্বতসন্িহিত দা।ক্ষণাত্যপতিকে বিজিত 

ও সমুদ্রুতীর ভে্ধ করিয়! পারূসিক জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে জয়দৃপ্ত মহারাজ, 

শোবন্্মা নন্মর্টাতীরে আসিয়া কার্তবীর্য্যের কীিবশন ও তীর্থবাস করিরা মরুদেশ দিয়া শরীক 

€ থানেশ্বরে ) আগমন করেন, এখানে জনমেজয়ের সর্পসত্র ও কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রণভূমি দর্শন 

করিয়। বাস্তবিক সেই মহাবীরের, হৃদয় বীররসে আপ্লুত হইয়াছিল। তিনি অযোব্যানগরীতে 

একদিনে একটা স্থরপ্রাসা্ন নির্ম[ণ করাইয়া অপুর্ব কীন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি 

কবি বাকৃপতি উজ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোঁড়-বিঞয়েন পর, ভিনি যে সকল রূপ- 

মাধুর্ধাময়ী মাগধ-রাজকুলললনাকে বন্দিরূপে আনিয়াছিলেন, ক্রীতদার্সীর স্টায় সেই সকল 

রাজকুলবধূ কনোজরাজ'দরবারে সব্বসমক্ষে যখোবর্মরাজের রাজহীনিত কর বপুতে চামল। 
ব্যজন করিয়াছিল । রর 

পুর্বরবেই বলিয়াছ্ি, মহাকবি তবভূতি যশোবর্শরাজের সভাকবি ছিলেন । তাহার বীরচরিত 

'€ উত্তরচপ্িতে বৈদিক মা্গ-প্রবর্তনের চিত্র অতি সুম্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে । লবকুশের জাত- 

কর্ন, চুড়াকরণ» উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন » রামচকন্দরের দীক্ষাগ্রহণ, গো'দানমঙ্গল ও বিবাহাছি 

সংস্কার ১ তাশায়ন।দির ব্রহ্ষচর্য্য, অতিথিসৎকা'র ও তাহার বিধিব্যবস্থ। প্রভৃতি পাঠ করিলে 

পদে পদেহ যেন সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজের চিত্র মলে আসিয়া পড়ে। ভবভূতি বেদ, 
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উপনিষদ. ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়! বৈধিক ননাঙ্গের 

আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বোন্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হুইয়া জনসাধারণ 

যাহাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির দৃত্তকাব্যগুলিতে সেই গুঢ় 
উদ্দেশ্তা অভিব্যন্ত রহিয়াছে। 

ভবভূতির দৃশ্ঠক[ব্য পাঠ করিলে ও তাহার আশ্রয়দাতা মহারাজ যশোবশ্্ার চরিত্র আলো- 
চন! করিলে সহজেই মনে হইবে যে, কনোজ-রাজসভা৷ হইতেই উন্তর-ভারতে বেদমার্গ-প্রবর্তনের 

চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ ষশোবর্মা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিক ধর্ধস্থাপনার্থ বিশেষ যত্রবান্ 
_ হুইয়াছিলেন, সেই জন্তই তিনি কবিবর বাকৃপতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্যতর অবতার 

“কমলাযুধ” নামে পরিকীর্তিত হইয়াছেন । বলিতে কি, কনোঁজাধিপ কমলাফুধ উত্তর ভারতীয় 

হিন্দুসমাজে যে সনাতন বৈদিক ভাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতময় 

,ফলভোগ করাইবার জন্ই মহারাজ আদিশুর কনোজ-রাজসভা! হইতে সাগিক ব্রাহ্মণ আনাইবার 

জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অধিক সম্ভব, ৬৫৪ শকে আদিশুর অভিষিক্ত হন। তখন 

হইতেই কনোজের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। তাই বারেন্ত্র ও রাটীয় ব্রাঞ্ষণপদিগের কোন 

কোন কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গড়ে ব্রাঙ্গণাগমনের কথা লিখিত হইয়াছে । কিন্তু 

তখনও আন্দিশূর গৌড়ের একা বীশ্বর হইতে পারেন নাই, তখনও গড়ে সম্পূর্ণ হিন্দু আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ;-_-তখনও বৌদ্ধ প্রভাব,_বৌন্ধাচার ও তান্ত্রিকতায় গৌড়ভূমি সমাচ্ছন্ন, 

তাই সহজেই আচারত্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্তকুজবাসী নিষ্ঠাবান্ সাগ্রিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে 

গৌড়ে আসিতে সম্মত হন নাই। শুভক্ষণে যশোবন্মবিজেতা ভারতবিজয়ী ললিতাদিত্যের 

পৌত্র কায়স্থবীর জয়াদিত্য পৌগ্ু বর্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে কাশ্মীর ও গৌড় সম্বন্ধ- 

সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের নৃপালবর্গকে পরাজিত করিয়। তাহার 
শ্বশুর, “গাদিশূর” উপাধিধারী রাজা জয়ন্তকে সকলের অবীশ্বর করিয়াছিলেন এবং তীহারই 

প্রভাবে কনোজপতি পরাজিত ও আদিশুরের আমন্ত্রণে গৌড়দেশে বৈদিক ধর্ম প্রচারের জঙ্ঙ 

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। | 

উক্ত কনোজপতি কমলায়ুন-যশোবন্মী পূর্বে গৌড়জয় করিয়া এদেশে মহাবীর বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই জন্ঠ এ দেশীয় কুলগ্রন্থসমূহে তিনি প্বীরসিংহ” নামে আখ্যাত হইয়।ছেন। 

রা এই কমলাযুগ্্ হইতেই কনোজে “আয়ুধ উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা । যতদিন কমলাধুধ- 

যশোবন্ম। জীবিত ছিলেন, ততদিন, কান্তকুজে পৃথুর রাজ্য চলিরাছিল )--বিপদে সম্পদে হিন্দুকুল- 
তিলক কনোজপতি একদিনের জন্ঠও স্বীয় উদেন্ত বিস্বৃত হন নাই । কত বৈদেশিক আক্রমণে 

তিনি উত্ত্যক্ত হইয়ছেন, কতবার কাশ্মীরসৈন্ত কান্তকুজের যথাসর্ধস্ব গ্রাস করিতে উদ্ভত 

হইয়াছে, তথাপি তিনি কনে।জের সিংহাসনে বসিয়! হিন্দুধর্ম উদ্ধারের জন্য যে যত্ব ও অধাবসায় 

' দেখাইয়া! গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্তকুজ বঙ্গবাসীর চক্ষে সাগ্নিক বিপ্রের লীল- 

ভূমি ও বুঙ্িজীবী কাযস্থগণের আদি জন্মভূমি বলিয়া মহাপুণ্যক্ষে রূপে সমাদৃত হইয়। থাকে । 

চি 



১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 

বেদমার্গ নরত কমলাযুধ যশোবর্্া ৭৫০ খুষ্টান্দে উহলোক পরিত্যাগ করিলেন ও তৎপুৰ 

আমরাজ পিতৃসিংহাসনে শধিষঠঠিত হইলেন । বগ্নভটি-সুরি চরিত, গ্রবন্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, 

পট্টানলী, তীর্থকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে যশোবর্দপুত্র কনোজপতি আমরাজের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। গ্রভাবক- 

চরিতে লিখিত আছে-- 

"পাটলিপুরে শৃরপাল (বপ্পতট্রি ) জন্ম পরিগ্রহ করেন। ৮*৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে ) 

তীহার দীক্ষা হর়। এ সমরে কাগ্তকৃজে যশোবন্মা রাজত্ব করিতে'ছলেন। বশোবন্মার মৃত্যুর 

পর তৎপুত্র আমরা কান্তকুজের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন ; তীহার সহিত গৌড়াধিপ ধর্মের 

ঘোর শক্রত! চলয়াছিল। প্রথমে শুরপাল আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্ধ তিনি কোন 

কারণে বির হুইয়৷ লক্ষণ[বতী নগরে চলিয়া আসেন, তৎকালে কবি বাকৃপতি ধর্মারাজের 

গ্রধান সভাপগ্ডিত বলিরা গণ্য ঠিলেন। বাক্পতির যত্নে শুরপাল গৌড়রাজসভায় সপন্মানে 

রাজগুরুরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। কনোজপতি আমরাজ শুরপালের বিচ্ছেদ 

কিছুদিন মনে মনে অশান্তিভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কৌশল করিয়া তাহাকে পুনরায় 

আপনার সভায় আনাইলেন। তাহাতে গৌঁড়পতি ধন্দ্ম অতিশয় ভঃখিত হইলেন । অল্প দিন 
পরেই তিনি আমরাজকে বলির! পাঠাইলেন যে, আমরা চিরদিন উভয়ে উভয়ের শত্র, বুথ! 

আর শস্তযুদ্ধ না করিয়া আনুন আমরা শাস্বধুন্ধে লিপ্ত হই । আমার রাজ্যে ব্ধনকুঞ্জর নামে 

. একজন বৌন্দপপ্ডিত আপিয়াছেন, আপনার যে কোন মভাপপ্তিত আাসিয়া ইহার সহিত শান্- 

ংগ্রামে প্রবন্ধ হইতে পারেন । এই সংগ্রামে ধাহার পক্ষ পবাজিত হইনেন, তিন বিন! আপ- 

তিতে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন ! কনোজপতি শরপালকে পাঠাইরা দিলেন ;-- 

জৈনাচার্ষ্য শুরপাল আমরাজের পক্ষ হইয়া ধিচারযুদ্ধে অগ্রণর হইলেন। বন্ধীনকু্জর গুটি কা- 

সিদ্ধ ছিলেন। তাহার অপূর্ব গুটিকাপ্রভাবে কেহই হার সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হইতে 

পারিতেন না । তী'হার সেই কৌশল কবি বাকৃপতি ভিন্ন আর কাহারও জানা ছিল না। 

বুদ্ধিমান্ শূরপাল গৌড়রাজধানীতে উপগ্িত হইয়া তাহার বহুদিনের পরিচিত কবি বাকৃপতির 

শরণাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে তাহার মানসন্ত্রম রক্ষা! হয়, তজ্জন্ত অনুরোধ করিলেন। বাকৃপতি 

শুরপলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না । তিনি গোপনে বদ্ধনকুগ্ধরের কৌখলটী বলির! 

দিলেন । গৌড়রাজসভায় উভয় শাস্তবীর সম্মুীন হইলেন । “বিচারের পুর্বেই শৃবপাল কোশল 
করিয়া উহার প্রতিদন্দীর গুটকাটা সরাইয়। ফেলিলেন। শুতরাং বর্ধন কুঞ্জরের একৌশলজাল ০ 

চিন্ন হইল । বদ্ধনকুঞ্জরের পরাজয়ের সহি হ গোৌঁড়পতি আপনার বিশাল রাজানম্পদ্ আমরাজের 

করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । কিন্তু কান্ঠকুর্জপতি নিজ গুরু শুরপালের আদেশে গৌড়: 

রাজা গ্রতার্পণ করিয়! ধর্দরাজের সহিত বন্ধুত্সত্রে আবদ্ধ হইলেন । ৮৯০ বিক্রম সংবতে 

(৮৩৪ খৃষ্টাকে ) মগধতীর্থে আমরাজ দেহত্যাগ করেন ।” 

জৈনগ্রহথ গ্রভাবকচরিতে কনোজরাজের সহিত গৌড়রাজের শান্তসংগ্রাম প্রসঙ্গ জৈনাচা্য 
বঙ্গভটি শুরপালের গৌরব-ঘোষণার্থ রচিত হইলেও এবং গুটকাপ্রঙগাবের কথা অনেকটা 



সি 

গন ১৩.১ ] ধতিগ্থাসিক সমস্তা। ১১৯ 
গষ্জ বলিয়। স্বীকার করিলেও পূর্বববর্ণিত জৈনপ্রস্থসমূহ হইতে কনোজপতি আমরাঞ্জ ও গোড়পতি 

ধর্ম উভরে যে সমপাময়িক ছিলেন, তাহার ধিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া বাইকেছে | যে কৰি 

বাকৃপতি বৈধিক মার্গ গরবর্তক যশোবশ্মার সভ। উজ্জ্বল করিরাছিলেন, তাহাকেই আবার আমর! 

গোৌঁড়পতি ধর্মের সতায় উপস্থিত দেখি । 
বঙ্গের বারেন্ত্র ও রাষীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ হইতে আমর! জানিতে পারিয়াছি থে গোড়া 

ধিপ আদিশুরের পরই পালবংশের অস্তাদয় ঘটে । রাড়ীয় কুলাচার্ধা হরিধিশ্রের কারিকার্ 

»্পটই লিখিত হইয়াছে যে, রাজা আদিশুরের বংশীয়েরা বেশী দিন গৌড়রাজ্য ভোগ করিতে 

পারেন মাই। অনতিপরেই বৌদ্ধপন্ধাগুরারী দেবপালের আধিপত্য বিস্বৃত হইয়াছিল 

ইতিহাম আলোটনা করিলেও দেখ! যায় যে, ধন্ম্পাঁলই গৌঁড়ের পালবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইনিই 

জৈনগ্র্থ সহূছে গৌড়াধিপ “ধর্ধ” নামে পরখাাত হইঈয়াঙ্ছেন। 

এখন আমরা জানিতে পাবিতেছি বে কনোজপতি কমলাযুধ যশোবন্ধী ও গৌড়পর্তি 

আদিশর উপাধিধারী জয়ন্তের সগগর যেমন কাম্কুক্জ ও গোঁড়দেশে বৈদিকধর্শোর পুনরস্থাদয় 
ঘটিয়াছিল, আবার পরবন্তী কনোজপতি আম্রাজের সময় সেইরূপ কাঠীকুজে জৈনবর্মাত্াদয় 

এবং গৌড়পতি ধর্মপালের সমর গৌড়ভুমে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। খালিমপুর হইতে 
প্রাঞ্চ ধন্মপালের তাম্রশাপনে ও বর্ণিত হইয়াছে ৃ 

“তোউৈম তন্তৈঃ সমু্রৈঃ কুরু্যুধধনাবস্তিগঞ্জার কীৈ- 

কঁপৈবগালোলমৌপি প্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসংগীর্ধামাণঃ। 

হষ্য পঞ্চ লবৃদ্ধো দ্ধ. তকন কময়স্ব। তিষেকোদ কুস্তো- 

দত্ত? গ্ীকান্তবুক্জন্ললিত উপিতক্রীলতালক্ষা যেন ॥” 

শে, গতপ্ত, মন্ত্র, কুরু, যছু, যবন, অবস্তী, গাধার, কীর (কাশী ) প্রভৃতি দেশী 

ভুগতিগণ অবনত মন্তকে গ্রণতিপৃর্বক ধাহার সাধুবাদ কীর্তন করেন, তিনি (সেই গৌড়পততি 
ধর্মপাল) দে কান্যকুক্সে অভিষিক্ত হইলা জঙ্ত সংর্ধে পাচ লবৃদ্ধো দ্ধৃত, স্মনোহর ভ্রাতা চিহ্িত 
অভিষেকবারিপুরণ্ণ কনকময় কুস্ত প্রস্তত করিরাহ্ছিলেন,' তাহা! কনোজপতিকেই প্রব্ান 

করিলেম। 

উদ্ধৃত তাআশাসমৌক্তি হইতে জীনিতেছি বে, রাজ! ধঙ্মীপাল কনোজপতিকে স্বরাজ 

', অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।  ধন্পালের শ্রাত প্রপৌব্র নারায়ণপালের তাত্রশানের মতে। 

ধর্মপাল ইন্তররাজকে পরাঞ্জয় করিয়া চক্রাযুধকে পিংহামন প্রদান করিয়ছিলেন । উদ্ত। 

ইন্জরাজ কে? এই ইন্দ্ররাজের কাল গু পরিচয় সম্বক্কে মতভেদ লক্ষিত হয়। 

পু্ণার ডি, আর, তাগডারকর অর্নদিন হইল, রাষ্ট্রকটপতি €র্থ গোঁবিন্দের তাম্রশানন আলো! 

না উপলক্ষে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ধে, রাষ্ট্রকুউপতি ওয় ইন্দ্রই উত্ত ইন্দ্রাজ। তিন্নি 

ধর্মপাঁল ও ৪র্থ গোবিনের তাম্রশানের উপর নির্ভর করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে-_ 
শপ শিক & 
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প্র বিুকোঁষ ওর্থ ভাগ “কুলীন" শব দ্রষ্টব্য। 
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অর্থাং 'ভাগলপুর ও খালিমপুরের তাম্শাসনে ধে ইন্ত্ররাজ উত্ত হইয়াছেন, ক্তীহাকে 

'অবশ্তই রাষ্ট্রকুটরাদ ৩য় ইন্দ্র বলি মনে করিতে হুইবে। আন্প যে কাগকুক্জপত্িকে তিনি 

উৎসাদিত করিয়াছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষিতিপাল বা মভীপাল। কিন্তু খান্ধুরাছুর শিলা- 

লিপি অন্গসারে ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে-স্থাপনরূপ-গৌরনভাগী চন্দেক্সরাজ হর্ষদেন_-আবার 

ভাগলপুর ও খালিমপুর শাসন অনুসারে ধন্মপালই হুইতেছেন। যাঠা হউক আধিক সম্ভব যে 

হর্ধদেব ও ধর্মুপাল উভয়েই ক্ষিতিপ।লকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর-শাসন 

হইতে আর একটা সিদ্ধান্ত স্থির ছইতে পারে। এ শাননে মন্থোদয় বা কান্যকুজরাঁজ, ধাহাকে 

ইন্ত্ররাজ সিংহ্থাসনচুাত্ত করিয়াছিলেন, “তিনি চক্রাধুধ” নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মহোদয়- 

বাই যে ক্ষিতিপাল ব! মহহীপাল তাহাও দেখান ভইয়াছে। অতএব এখন মনে হইতেছে ধে 

ক্ষিতিপালই “ক্রাযুধ উপাধি ব্যবহার করিতেন । 

এইরূপ দ্িদ্ধান্ত করিয়া তিমি আরও লিখিয়াছেন যে,_- 
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“এখানে ছুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য । ১ম-_ধর্শপালের কালনি্য় সন্বন্ধে। কনিংহাম্ ও 
অধ্যাপক কিল্হোর্ণ আন্দাজী খুষ্টীয় ৯ম শতান্দীর আছ্া বাঁ মধ্যভাগ স্থির করিয়াছেন ॥ 

কিন্তু আমর! দ্রেখিয়াছি যে, ধর্পাল রাষ্ট্রকুটপতি ৩য় ইন্দ্রের সমসাময়িক । রাষ্ট্রকুট-শাসনসমূহ 

হইতে উক্ত রাজার ৯১৫ হইতে ৯১৭ থুষ্টাব্ব পাওয়৷ যাইতেছে । এইরূপে আমর! বিশেষ 

প্রমাণ পাইতেছি যে, ধর্ম্পাল খুষ্টায় ১ম শতাব্দীর প্রথমাঁংশে অর্থাৎ পূর্বে তাহার 
যে কাল নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ অর্ধ শতাব্ী পরের লোক হইতেছেন। 
২য়তঃ-_মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাত্রশাসন নির্দেশ করিতেছে যে, ধর্মপাশ 

রাষ্ট্রকূটপত্তি পরবল-কন্ত! রমাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অধ্যাপক কিলহোর্ণ উক্ত তাত্রশাসন 

_প্ুনঃসম্পাদনকালে পরবল স্থানে প্শ্রীবন্ল ভ*” পাঠ শোধন করিয়াছেন । 

এইত গেল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের যুক্তি। এদিকে আবার শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহা- 
শয় লিখিয়াছেম-_ 

*ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ড নারায়ণপালের তাঅশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্পাল 
ইন্্রাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজয় করিয়! চক্রাযুধ নামে রাঁজাকে কান্ঠকুজ প্রদান করিয। 
ছিলেন। কান্তকুজের রাজবংশে চক্রায়ুধ নামে রাজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও ইন্্ররাজের 

উল্লেখ পাওয়। যায়। উক্ত ইন্দ্ররাজ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকৃটবংশীয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয়েরা পশ্চিম ভারতে 

রাজত্ব করিতেন। এক সময়ে কান্তকুজ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার-ভুক্ত হইয়/ছিল। রাষ্ট্রকৃট- 

ংশের তালিকায় ৪ জন ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হয়। নারায়ণপালের তাত্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজকে 
আমরা ৩য় ইন্দ্র বলিতে পারি । কারণ পূর্বাপর 'আলোচন। করিলে অন্তান্ত প্রমাণের দ্বার! স্থিরী- 

কৃত ধর্দপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থকা হইয়া পড়ে । ৩য় 

ইন্দ্ররাজের পর আমরা ২য় কৰক রাজকে রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্ট্রকুটবংশের 
৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের একথানি তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে গৌদ্ডেশ্বরের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে 

ধর্মপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্বববন্তী ৩য় ইন্দ্ররাজ যে ধর্মপাঁল 
“কুর্তৃক পরাস্ত ইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝ! যাইতেছে । জৈন হরিবংশে লিখিত আছে ষে 
৭০৫ শকাবে উত্তর প্রদেশে কৃষ্ণনৃপজ ইন্্ায়ুষ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। রাষ্ট্রকুটবংশের 
তালিকায় ২য় রুষ্ণরাঁজের এক পুরুষ পরে ৩য় ইন্দ্ররাঁজের উল্লেখ আছে। উক্ত তালিক! দ্বারা 

রাজগণের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পার ষায় না, কিন্তু কাহার পর কাহার রাজত্বকালের সম্ভব 

স্পা পাশা শট শী পাশাীিশীপপিস্পাশীিিশ পিপিপি 
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হইতে পারে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ইন্রাজের নাম 

দৃ্ট হওয়ায় ৩য় ইন্দ্ররাঁজকে কৃষ্ণনূপজ বলিয়া স্বীকার করা যাঁইতে পারে।” * 
উপরে যে ছুইটা মত উদ্ধৃত করিলাম, উহার কোনটা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় নাঁ। 

নিখিল বাবুর কথায় যদি রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্ত্ররাজকে ইন্ত্রায়ুধ ও ধর্মপালকে তাহার সমসাময়িক 

বলিয়া হ্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে ধর্দপালকে এর সময়ের রাজ! না বলিয়া তাহার নির্দিষ্ট 

কালের বহু পরবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? কারণ রাষ্ট্রকুটপতি. ৩য় ইন্দ্র ৮৩৭--৩৯ 

শরকাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহ! তাহার তাত্্শাসন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে £ আবার 

ভাগ্ডারকরের মতানুবর্তী হইয়া ধর্মপালকে কখনই আমরা এ সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি না। কারণ পুর্ববেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কনোজরাজকবি বাক্পতি ধর্মপালের 
সভাও উজ্জল করিয়াছিলেন । বাকৃপতি কান্তকুজ।ধিপ যশোবন্মীর সভাসদ্ ছিলেন এবং প্রৃতি- 

পালক নৃপতির গৌরব-ঘোষণার উদ্দেসশ্তঠেই "গৌড়বধকাব্য” রচনা করেন । গ্রত্বতত্ববিদ রামকৃষ্ণ 
গোপাল ভাগ্ারকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, যশোবন্্মা প্রায় ৭৫৩ খুষ্টাব্দে ৬৭৫ শকাবে) 

ইহলোক পরিত্যাগ করেন 1 | কবি বাকৃ্পতি যখন যশোবন্ম। ও ধর্শপাল উভয় নৃপতির সভান্ব 
বিস্তমান ছিলেন,তখন ধর্মপাল কোন মতেই ৮৩৭ শকাঁব্দের সমসাময়িক ঝা! খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর 

'লোক হইতে পারেন ন।। নারায়ণপালের তাআ্রশাসন ও জৈন হরিবংশবর্ণিত বচনের প্রকৃত অর্থ 

করিতে না পারিয়াই ভাগডারকর মহাশয় ও নিখিলবাবু উতয়েই ব্ষিম ভ্রমে পতিত হুইয়াছেন। 

প্রথমতঃ-_নারায়ণপালের তাত্রশাসনে এইরূপ বচন লক্ষিত হয়-_ 

“জিত্বেন্ত্ররাজ প্রভৃতীনরাতীন্পার্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ | 

দত্ত! পুনঃ সা বলিনাথ পিত্রে চক্রামুধায়ানতিবামনায় ॥* 

এই স্লেকটীর ছুই প্রকার অর্থ কর! যায়। একপক্ষে--বলি দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি নিজ শত্রকে পরাজয় 

করিয়া ্বর্গরাজা উপার্জন করিয়াছিলেন, পরে আবার তাহাই তাহার পালক অনতিবামনরূপ চক্রায়ুধকে [বিফুকে ] 
সেই বলিদ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছিল। | 

অপরপক্ষে-ইন্ত্ররাজ প্রভৃতি শকত্রুগণকে জয় করিয়া! যাচ্দীর৷ [যে ধর্্সপাল দ্বারা] মহোদয় ব1 কাম্যকুঞ্জের 

ঝজ্ত্রী উপার্জিত। হইয়াছিলেন, তিনিই [রাজ্যপ্রী] আবার তৎপিতা নাতিথর্বব চক্রাযুধে বলি [ উপহার ] সহ প্রদত্বা 

হুইয়াছিলেন। 

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রগণকে পরাজয় করিয়া বলি যেমন ব্রিভৃবনলক্্ীলাভ করিয়া- 
ছিলেন, ধর্মপালও সেইন্দপ ইন্ত্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবৃন্দকে জয় করিয়া মহোদম্ বা কান্তকুজ.. 

রাজ্যলক্ষমী উপার্জন করিয়াছিলেন । আবার বলি যেমনূ পাত চক্রাযুধ বামনদেবকে (সেই 
সমুদয় ) প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্মাপালও সেইরূপ (ইন্দ্ররাজের ) পিতা নাতিথর্ব চক্রাযুধকে 
সেই ( কান্তকুরাজ্যলক্ষমী ) উপহার দিয়াছিলেন। 

* মুর্শিদাধাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃঃ। ূ 
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িটিহি এঁতিহাসিক সমগ্থা ই 

অতএব নারায়ণপালের তাঅশাসন অনুসারে কনোজপতি ইন্্রাঞ্জ চক্রাযুধের পুত্র হইতে 
ছেনন। পাময়িক গ্রন্থকার জিনসেনাচাধ্য শ্বরচিত অরিষ্টনেমিপুরাণসংঞ্রহে হরিবংশে (৬৬ অর্গে )। 

লিখিয়াছেন,--_ 
“শাকেঘবশতেষু সপ্তস্থ দিশং পথেশত্রেযুন্তরাং 
পাতীন্দ্রায়ুধনায়ি রুষ্ণনৃপজ্ে শ্রীবল্পভে দক্ষিণাম.। 

পুর্ববাং শ্রীমদবস্তিভৃভৃতি নৃপে বংসাদদিরাজেপরাং 

সৌরাণামধিমগুলে জয়যুতে বীরে বরাহেহবতি ॥* 

অর্থাৎ সপ্ত শত পঞ্চ (৭*৫) শকাৰে উত্তরাংশে ইন্ত্রায়ুধ, দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণরাঁজপুত্র শ্রীবঈভ, 

পূর্ব হইতে শ্রীমদবস্তিভূমিপতি বৎসরাজ্জ এবং পশ্চিম হইতে সৌরদিগের অধিমগ্লে জয়শীল 

বরাহ রাজ্য পালন +রিতেছেন। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, কনোজপতি কমলায়ুধ-যশোবর্শা ৭৫৩ খৃষ্ঠাকে (৬৭৫ শক ) দেহ- 

ত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র আমরা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এদিকে আবার জৈন-হরিবংশকার- 

জিনসেনাচাধ্যের সমসাময়িক বচন হইতে দেখা! যাইতেছে ধে ৭০৫ শকে অর্থাৎ কমলায়ুধের 

দেহাত্যয়ের ৩* বর্ষ পরে ইন্দ্াযুধ নামক এক রাজা উত্তরদিক্ শাসন করিতেছিলেন। গড়ের 

পালবংশীয় রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, ঠিক & সময়ে 
ধর্মপালের অভ্যুদয় হইতেছিল। ধর্ম্পালের সহিত কমলাযুধপুত্র আমরাজের ফে বন্ধুত্ব 

স্াপিত হইয়াছিল, তাহা একাধিক প্রাচীন জৈনগ্রস্থ হইতে জান! গিয়াছে । আবার প্রভাবক- 
চরিত হইতে পাইতেছি যে, ৮৯৭ বিক্রম সংবতে বা ৭৫৬ শকে মগধতীর্থে (সম্ভবতঃ অতি বৃদ্ধ 

বয়সে ) আমরাজ দেহত্যাগ করেন । এরপ স্থলে ৭০৫ শকে আমরাজেরই রাজ্যকাল পড়িবার 

কথা । তবে কি আমরাজেরই অপর নাম ইন্ত্রাযুধ ? তাহাই ঝা কি করিয়। বলি। কারণ নাবায়ণ- 

পালের তাত্রশামন নির্দেশ করিতেছে যে ধর্মপাল ইন্দররাজকে জয় করিয়া! তাহারই পিতা চক্রা- 
মুধকে কনোজরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । এপিকে নান। জৈনগ্রস্থ হইতে জান! গিয়াছে 

যে, আমরাজের রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই তৎপিত্তা যশোবন্মা কমলামুধ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 

ছিলেন ॥ সুতরাং আমরাজকে আমরা ইন্ত্ররাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না । 

পুর্ব্রেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাবেল ডফের অনুবন্তী হইয়৷ নিখিলবাবু ইন্দ্রাযুধকে কৃষ্ণনৃপজ 
“বলিয়া স্থির করিয়াছেন *। কিন্তু জিনসেনের উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে-_“কষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে 

দক্ষিণাঁম্” অর্থাৎ কৃষ্ণনৃপপুক্ত শ্রীবল্লভ দক্ষিণদিকের অধিপতি হইতেছেন। ডাক্তার ভাগারকরও 

বু গবেষণা! দ্বারা রা্ট্রকুটপতি কৃষ্ণরাজের পুত্র ২য় গোবিন্দকেই উক্ত শ্রীবল্লভ বলিয়! স্থির 

করিয়াছেন । বাস্তবিক কাবী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট-তাত্রশীসনে ২য় গোবিন্দ ০শ্রীবল্লত” 

নামে বীর্তিত হইয়াছেন? কৃষ্ণরাজপুজ এই শ্রীবল্লভই ৭*৫ শকে রাষ্্রকুট-সিংহাসনে অধি- 
সপ পপ শী 
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টি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 

ঠ্িত ছিলেন। এই রাষ্ীকুটপতি শ্রীবল্লভের কন্তাকেই ধর্মপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। 
্তরাং উত্তরদেশের রাজা ইন্ত্রাযষ কথনই কষ্ণনৃপপুত্র হইতে পারেন না। প্রভা- 
বকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে জান] যায় যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক পাটলি- 

পুত্র নগরে বিবাহ করেন। তিনি কৃতত্, পিতৃঘেষ্টা ও নিতাস্ত অধার্থ্িক ছিলেন। এমন কি, 

তাহার শিশুপুত্র ভোজ * তাহার হাত এড়াইবার জন্য পাটলিপুত্রে পলাইয়। আসেন। অবশেষে 
এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলাসম্বরণ করেন। 

উক্ত পিতৃদ্বেষী ইন্দ্ুকই যে ইন্ত্ররাজ ব! ইন্দ্রাযুধ এবং তাহার পিতা আমরাঁজই যে তাত্রশাসনে 

চক্রাযুধ নামে প্রথিত হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ দেখি ন। 

খালিমপুরের তাত্রশীসনে দেখিতে পাই যে ধর্পালের রাজধানী পাটলিপুত্রে, অথচ তিনি 

গৌড়াধিপ বলিয়া পরিকীর্তিত। সম্ভবতঃ এ সময়ে গৌড়দেশের পশ্চিমাংশ মাত্র তাহার 
করতলগত হইয়াছিল। এই পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠানকালেই অধিক সম্ভব তাঁহার সহিত 
চক্রাধুধ-আমরাজের মিত্রত৷ স্থাপিত হয়। 

পুর্ধ্ব হইতেই পাটলিপৃত্রের সহিত আমরাজ চক্রাযুধের সম্বন্ধ ছিল, তাহ! নানা জৈনগ্রস্থ 

হইতে জানিতে পারি । তৎপুত্র ইন্দুকের পাটলিপুত্রে বিবাহই তাহার অন্ঠতর প্রমাণ। সম্ভবতঃ 

৭*৫ শকে (৭৮৩ খুষ্টান্দে ) পিতৃদ্বেষী ইন্ত্রায়ুষ পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। তৎকালে চক্রাধুধ-আমরাজ শিশুপৌন্্র ভোজকে লইয়া পাটলিপুত্রে 
পলাইয়! আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে পাঁটলিপুত্রের অধীশ্বর ধর্পাল ইন্্রায়ুধকে 
পরাজয় করিয়৷ আবার চক্রাযুধ-আমরাজকে কনোজের রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়াছিলেন 

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা একটা এ্রতিহাসিক সমস্ত| পুরণ হইতেছে । আমর প্র(চীন গ্রন্থে, 

ইতিহাসে ও তাত্রশাসনাদিতে বিভিন্ন আযুধ উপাধিধারী যে রাঁজগণের নাম পাইয়াছি, তাহার! 

একসময়ে প্রবল প্রতাপে কান্তকুজ শাসন করিতেন। তাহাদের মধ্যে কমলাযুধ-যশোবন্্মীই 

সর্বপ্রধান ও প্রসিন্ধ, তাহারই প্রভাবে আধ্যাবর্তে বৈদিকধর্ম্ের পুনরভ্যুদয় ঘটে। তৎপুত্র 
চক্রাযুধ-আমরাজ জৈনগুরুপ্রভাবে বেদবিরুদ্ধ জৈনমতের অনুরাগী হইলেও তাহার আত্মীয় 

স্বজন এমন কি পুত্রপরিজন কমলায়ুধ প্রবন্তিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি 
তৎপুত্ত ইন্দ্রাযুধও পিতার মতান্ুবন্তী ছিলেন বলিয়! বোধ হয় না । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিকমার্গের অত্যুদয়ের সহিত তংকালে কাণ্কুঞ্জে ব্রাঙ্ধণ-গ্রভাব . 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈদি কংশ্মান্ুরক্ত আত্মীয়স্বজন ও ব্রাঙ্মণগণের প্রভাবেই চক্রাযুধ 
সিংহাসনচ্যুত ও তৎপুত্র ইন্ত্রাযুধ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। * নচেং পাটলিপুত্রের সহিত যিনি 

সন্বন্বনত্ধে আবদ্ধ/সেই কনোজের অধিপতি যে এক নবীন যুবকের হস্তে রাজ্য হারাইবেন, তাহ। 

নিতান্ত বিচিত্র কথা! সম্ভবতঃ কনোজে যে একটা ধর্মানৈতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সেই সংঘর্ষের ফলে চক্রাযুধ বিতাড়িত এবং তাহার পুত্রবধূ বৌদ্ধ- . 

* ডফ,এই তোজকেই “চক্রাযুধ* বিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! নিতান্ত অসস্তব। ৫ 



০৪০ রামরাস। ১২৫ 

রাজকুমারী নিজ শিগুপুত্র ভোজকে লইয়া পিত্রালয়ে (পাটলিপুত্র রাজধানীতে ) পলাইয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্্রাযুধ পিতৃমতান্ুবর্তী হইতে পারেন নাই বলিয়াই জৈনগ্রস্থ- 
সমূহে ও বৌদ্ধতাত্রশাসনে পিতৃদ্বেষী বলিয়! নিন্দিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধাধিপ ধর্শপাল কর্তৃক 

চক্রায়ুধ আমরাঁজ পুনরায় দিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি যে নিরাপদে রাজভোগ? করিতে 

পারিয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয় না। সনাতন বৈদিকমতান্ুরক্ত পুরজন ও কনৌজীয় ব্রাঙ্গণবর্গ 
যে বরাবর চক্রাযুধের বিরোধী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনগ্রন্থ প্রভাবকচরিত হইতে 

আরও জানিতে পারি, তিনি ধর্মদ্বেষী পুত্রের পুনঃ পুনঃ অসদাচরণ মর্মাহত হইয়া মগধতীর্ঘ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখানেই তাহার আযু্ধাল পূর্ণ হয়। ৪ 

অধিক সম্ভব, সুযোগ ও সুবিধা মত ইন্দ্রায়ুধ পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন 

এবং পুত্রের ব্যবহারে-মন্দাহত চক্রাযুধ সংসারন্থখে জলাঞ্জলি দিয়া তীর্থবাসই শ্রেয়োঙ্জান 
করিয়াছিলেন। হন্ত্রায়ুষ পিতাকে কষ্ট দিয়া বেশী দিন যে স্থথভোগ করিতে পারিয়াছিলেন 

বলিয়! বোধ হয় ন1। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রস্থ নির্দেশ করিতেছে যে, ইন্দুক 
নিজ পুত্র তোজদেবের হস্তেই নিহত হন। 

জ্ীনগেন্দ্রনাথ বস্তু । 

রামরাম ।*% 

দেখ সখি আভু রঘুনাথ কিআরে শোভাবনি। 

কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী | 

দহিনে লছমন ছত্রধর্ তহিবরণ কাচসোণ! জিনি। 
ভরত শক্রত্ম চাউর করতহি বেদ পড়ত সব মুনি ॥ 

চৌদ্দিকে প্রজাগণ হরি হরি বোলত জয় জয় জয় রঘুমণি। 
»  অমরবধূগণ মঙ্গল গায়ত উল্লাসে জনকনন্দিনী ॥ 

পবননন্দন হন্ আনন্দমগনমে নৃত্যতিহু পুনি পুনি। 

যত পাত্রমিত্রগণ করঠহি জোড় হাত দেবগণে জয় জয় ধ্বনি ॥' 

রামদাসে ভগে ও রাঙ্গাচরণে না ঠেলিহ রঘুমণি ॥ ১॥ 
পিস পা পট 

* কৃত্তিবাঁসী রামায়ণের একখানি ২৭৫ বর্ষের হস্তলিখিত পুথি পাওয়৷ গিয়াছে, তাহার শেষাংশে “রামরাস” 

আছে। এই রামরামের ভাব! হিন্দী ও বাঙ্গাল।-মিশ্রিত। কৃত্তিবাসের এরূপ রচন। আর পাওয়া যার নাই। 

ভাবাতস্বানুরাগীর পক্ষে আদরণীয় হইতে পারে ভাঁবিয়। প্রকাশিত হইল। 
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১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিক। [২৪ সং 
সরযৃতীরে অশোকবন; কেলি করত জানকীরমণ, 

রঙ্গতয়নে মগন হোয় নৃত্যতি তহি জানকী। 
চর চর রূপ অতি অনুপাম, মরকত তাহে শোতয়ে রাম, 

জলদ কোরে স্থির বিজরি জেছে লতা কনকি ॥ 

লেই জন্ত জুবতীবৃন্দ, তন্বুর কপিলাস ডক্ফ, 
সরমঙ্গল বিন। নুজস্ত গায়ত গান ঝমকি। 

জন্ত তন্ত তাল মান, অধরে ন! স্ফূরত গান, 

মগনে রহত জুবতীবৃন্দ ছুহুক নৃত্য নিরখি॥ 

নাচিতে নাচিহে টুটল তাল, বোলত বাণী অতি রসাল, 
গায়ত তহি আরে সখি বোলত তহি জানকী। 

, স্থনিকেত বু জুবতীপুর, গায়ত ধনি অতি মধুর, 

গায়তে গায়তে প্রেমে গিরত জৈছে নদী সাঙনকি ॥ 
রঘুবর কি বয়ান হেরি; অঙ্গনেতে ফেরি ফেরি, 

রাম মোহিতে রামমোহিনী চলত ঠমকি ঠমকি। 

হানল তহি নয়নবাণ, রঙ্গ ভরমে সিহরল রাম, 

প্রিয়া মোরে লেই কোরে বোলত চমকি চমকি 1 

রঘুবর কি করিকে কোর, আনন্দে অবধি নাহিক ওর, 

জোর জোর প্রেম বাড়ন্ত পড়ত চরকি চরকি। 

কোকিলাগণ করত গান, আনন্দে নাচত জানকী রাম, 

দুহুক বয়ান হেরি ছুহু প্রেমে কহত কতকি ॥ | 

সীতাকে কটিতে কিন্কিণীরাজ, রাতুল চরণে বঙ্করাজ, 
ঝুনু রণু ঝুনু স্বর বাজ গায়ত পঞ্চম তানকি। 

ভণতহি কৰি কীন্তিবাস, জানকীরমণ-চরণে আশ, 

রামবূপ দেখি জানকী মাতল জেন চাতকী ॥ 5 

€ 



ষল ১৩১১) নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিষ্তা । ১২৭ 

নিরক্ষর কৰি ও গ্রাম্যকবিত1। 
(১) 

বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিবার অগ্রেই বান্মীকির (রতাকর ) 
সুখ হইতে যে “কবিত। ব্রহ্ধ” স্থষ্টির একটা প্রবাদ আছে উহ! লিখিত অথব! পঠিত কবিতার 

জননী। মানব-স্থষ্টির প্রাকৃকালেই প্রত্যেক মানবের মুখ হইতে কবিতার একটা অব্যক্ত 

ভাব--একটা বিশ্বপ্রতিচ্ছায়ার বাক্য__মানব-সমাজের একটা অসম্পূর্ণ আদর্শ উচ্ছযাস__ 
ত্ীণী শক্তির একটা! অজ্ঞাত-প্রীতি বিদ্বরণ হয়। কিস্তুযে দিন__যে শুভলগ্রে__-ষে শুভ মুহূর্তে 
সেই “মা নিষাদ” শ্লোক ভারতে আসিয়া মানবজাতির সভাতাশ্চক বিশ্বপ্রতিতবাধক 
ম্ভাঁব প্রকাশ করিয়া মানবের শ্রুতিপথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই হইতে এই বর্তমান 

সময় পর্যন্ত লিখিত এবং পঠিত কবিতা প্রত্যহ রচিত, গীত, প্রচারিত, ও শ্রুত হইতে 

লাগিল। মানবজাতির এই পুর্ন উন্নতির দিনেও উক্তরূপ কবিতার অভাব নাই। 

বঙ্গবাসী অতি সরল এবং কবিত্ব-প্রিয়জাতি । বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রেম, গ্লীতি, দয়া মায়া, ভক্তি 

ও করুণা কবিতার এই স্থায়ী গুণগুলি অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে, তাই ম৷ প্ররুতি বঙ্গে 

আবার আপন উদ্দার অনস্ত মধুরভাগার সতত উনুক্ত রাখিয়াছেন। এই সুজল! সুফলা 

বঙ্গভূমি কবিত্বের যেন একটি মধুর মধুভাগড। ইহার অধিবাসিগণ সকলেই অল্পবিস্তর কবিতা- 
প্রিয়। এইজন্য এই দেশবাদিগণ আদিম সময়ের কবিতাকেও অতি আদরের সহিত হ্বদ্গত 
করিয়৷ রাখিয়াছেন। 

মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা যখন কেবল তাহার সম্তানগণের আবশ্যকীয় কার্যে নিত্য ব্যবহৃত 
হইতেন, অথবা যখন নাহার সন্ততিবর্ণের উদ্রপূরণ-প্রবৃত্তির মাত্র সাহায্য করিতেন, তখনকার 
কবিগণের কবিতাই বঙ্গের আদিম গ্রাম্যকবিতা। বিষ্ভাপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্দপাস প্রভৃতি 

প্রাতঃম্মরণীয় বৈষ্বকবিগণ যে কবিতা, লিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তৎ- 
কালিকের খিক্ষিতের ভাষা । 

বঙ্গসাহিত্যের যুগপর্ধ্যায় ধরিলে এই বৈষ্ণব-কবিগণ সাঁধন পথে আপন আঁপন আধ্যাত্মিক 
উন্নতির উংকর্চতার মাতা বঙ্গভাষাকে বু অলঙ্কার দিয়া মানবসমাঞ্জে অতি সৌন্বরধ্য- 
শালিনী মহিমাঞ্ধিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, বঙ্গসমাজের প্রায় পৌনে পনর আনা লোক যখন 
পূর্ণ নিরক্ষর, তখন এই লকল মহামহিমান্বিত বৈষ্ণব কৰিগণ ভাষাজননীর অন্গপুষ্টি করিয়? 

স্থপুত্রক্ূপে বাস করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষিত কবিগণ ব্যতীত আর যে সকল নির- 

ক্ষর কবিগণ কবিত! রচনা! করিয়াছেন, উহা! বঙ্গ ভাষার সা পূর্ণ উন্নতির দিনেও গীত, পঠিত, 
ও শ্রুত হইয়া থাকে। 

সমস্ত গ্রাম্যকবিতা সংগ্রহ করিয়া! একত্র কৰা এক ব্যক্তির জীবনৈ কখনই সম্ভবপত্ধ 



১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [হর সংখা 

" লহে। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ “মেয়েলী ব্রতকথা” এবং সাধারণ নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের 

গ্রথিত কবিতাই উল্লেখ করিব। 

নিরক্ষর কবির কবিত! এবং দ্বেশ গ্রচারিত মেয়েলী ব্রতকথাঁর উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রেই 
দেশীয় সাধারণ স্ত্রীসমাজের আত্যন্তরিক প্রতিচ্ছায়! দৃষ্টি পথে 

উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গের রমণীমগুলী হ্্টিকাল হইতে এই বর্তমান 
উন্নত শতাব্দীতে পর্যন্ত প্রায়ই এক ভাবে সংসারের অনস্তধাত প্রতিঘাত সহা করিয়া আসিতে- 

ছেন। ইহারা বঙ্গগৃহের লক্ষমীশ্বরূপিণী। ঘর পাতিয়৷ বসত করিতে এই সকল প্ররুতি- 
বূপিণী বঙ্গরমণীগণ গৃহকান্না লইয়া ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে সভা মানবের উচ্চ লক্ষ্য ধন্মীভাব 

বিশ্বৃতা নহেন। গৃহস্থালীর €ঘার ঝঞ্চাটের মধ্যেও ইহারা কবিতার মধুর রমণীয় ভাবরাজ্যে 

প্রতিনিয়তই চলিতেছেন বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন হইলেও অগ্যাপিও বঙ- 

সমাজে প্রায় শতকর! নিরনব্বইটি স্ত্রীলোকে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এই সকল নিরক্ষর 

স্ত্রীকবিগণের কবিত্বশক্তি প্রকৃতি হইতে জাতা। বঙ্গকামিনীর ব্রতকণা এবং অন্তবিধ কবিত্ব 

যাহা শ্রুত ও গীত হইয়া থাকে, তাহাই নিয়ে বিবৃত হইল। | 

"পুণ্যপুকুর” প্রভৃতি দেশপ্রচারিত ব্রতকথার পদযোজনা এবং কবিত্বমিশ্রিত কবিতা 

সম্পূর্ণ নিরক্ষর কবির রচনা । যশোহর জেলায় বালিকাগণের “মাঘমোড়ল” পহেচড়। পুজা” বা 

পহিচৈকুমর” প্রভৃতি ব্রতকথাগুলির ভাষ| শুনিলে ও ভাবে মজিলে স্পটই অনুমান হয় যে, উহা 

পুর্ণ নিরক্ষর কবির রচিত। পুণাপুকুর-ব্রতকথা কিরূপ কবিত্বে-_-কিরূপ ভাষায় রচিত, তাহ! 

একবার আলোচন৷ করিলে বোধ হয় অতৃপ্তিকর হইবে না। 

মেয়েলী রত প্লেক ও ব্রতকথ|। 

১। পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা, সা হবে! শুয়ে! হবো, 

কে পোজেরে দুপুর বেল] । স্বামীর কোলে পুত্বর দৌবে!। 

আমি সতী লীলাবতী, ঠাকুর পূজ'বে। বিদলে, 

ভাইর বোন পুত্ব,রবতী। মরবে। গল! গঙ্গ(জলে ॥ 

হবে পুত্ব,র মরবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি 

পৃথিবীতে ধরবে ন!| 

মরি মরি নিরক্ষর কবির কি মধুর উচ্ছাস! কি আবেগপূর্ণ প্রার্থনা! কেমন সহজ 
সাধ্য; শবাযোজনা !!! কি অপূর্ব কান্তি নিষ্ঠা, কি মধুর অকৈতব ভক্তি! তাহার পর 

আবার শুনুন-- 

২ ' দৌরপদীর মত হবে রীধুনি, পামেরধাত ভাতার হবে, 

সীতার মত সতী রাণী । ধমকে ফাঁকি দেব তবে। 

দেওর হবেন লক্ষ্মণ ঠাকুর, ইত্যাদি ইত্যাছি 
দশরথ হবেন শ্বশুর । 

ধন্য কবিতার উদ্দেশ্তকে, ধন্ত সরল প্রাণের সরল প্রার্থনাকে, পুণ্যপুকুর ব্রতকথা এই 
ডাবে রচিত ও আরৃত। তাভার পর আবার শুস্থন,মাঘমোড়লের ব্রতে কেমন মধুর সরল প্রকৃতি 



সন১৩৯১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১২৯ 
বর্ন কেমন অপূর্ব, প্রাণ-মাতওয়ারা, চিন্তবিহ্বল আবেগপুর্ণ উচ্ছাসময় শ্বভাঁব চিন্র। 

মাঘের দারুণ হিমে যখন ছোট ছোট বালিকাগণ কচিৎ বালকগণও শীতে জড়সড় হইয় 

কাপিতে কাপিতে মাঘমোড়লের গীত গাইতে থাকে ) তখন সেই শীতকম্পিত সমবেত শিশুক 

নিরক্ষর-কবির অপুর্ব কবিত্বকে সজীবভাবে জাগাইয়া যে কি স্বগীয় কবিত্বের অসৃতধারা 
সিঞ্চন করিতে থাকে, যিনি তাহা ম্বকর্ণে না গুনিয়াছেন, ন। দেখিয়াছেন, তিনি তাহার 

মধুরতা৷ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না । বালিকার! গাইতেছে-.. 
“এবার এলো! মাঘমাস তাতে বড় শুয়ো, 

ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায়একুয়ে!। 

আবার এলে মাঘমাস তাতে বড় শীত, 

হু্যিমাম! পৃবের চালে উঠলে গাবে। গীত। 

| আ'জলা-ভর! বাঙ্গাজব! সাদ। ভাটির ফুল, 
শিশির তেজ! দৃব্বো গুলো মুক্তোর সমতুল । 

ভাঙ্গা কুলোর বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি, 
ঝোপের আড়ে ডাকলে পাখী রোদ্ পুইযে বাঁচি । 

আয় লো! দিদি দেখ.বি যা্দ উষ্ষে৷ রাণীর বিয়ে, 

ফুলের মাল! গলায় পরে ঘোমট। মাথায় দিয়ে। 

আমরা তো বন্ত করি পূব ছুয়োরি বসে আছুল গায়, 

দোহাই তোমার স্য্যিঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমায়। 

শীতের দাপে পরাণ কাপে নড়ছে মাথার চুল, 

মাবাপের গোল! ভর্বে, ধানের ফুটবে হছুল। 

আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা! কচিপাতা, 

বরের গায়ে হলুপ দিয়ে খাবে! সতীনের মাথা । 

শীতের ভয়ে জড়সড় আমর! ছুটি বোনে," 

দাদার কাছে বসে বউ হাস্ছে ঘরের কোণে । 

দেখে যা লো দেখে যা লে! ওলো পড়শীর ঝি, 

ৃ্ কুয়োর মাঝে ফুটলে ছবি তোরা করবি কি।” ইত্যাদি 
এই মাঘমোড়লের ব্রতকে বঙ্গের জেলা-বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। 

নীরা জেলার স্থান বিশেষে এই ব্রত “তুন্তশীলা”* নামে অভিহিত হুইয়। থাকে । ' 

ক 

ঠা 

শাশাশিীশিশিশিশাশিশাটিিশশীপপিপশীশীিশিশীশিস্পীিটিশশী শীশিশীটি শী শী টি িশিতি শি শী টিউনটি শপিস্পীিডিপিশশিপীশিশী তি ৮ 
সাপ 

* ডুব তুদলীর ব্রত--এই অঞ্চলে পৌষ মীসের শেষ দিনে ( মকরসংক্রাত্তিতে ) কলার পেটোর নৌক। ঝ| 
গোলার নৌকায় গাঁদা ফুলের মল! ও দীপ জালির! নদীতে বা পুকুরে ভাসাইয়। এই ব্রত করে। 

১৭ 



১৩০ -. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা | : [২ সংঘ 

“তুন্তশীলা মাথে ছাতি, তাই বাপের ধন জাতাঁজাতি। স্বামীর ধন নিজপতি-_ 

করবো তুশুল্ মরবৌ সাগরে। জন্মজন্ম জন্মি যেন ব্রীক্ষণের ঘরে ।” ইত্যাদি 
ইহা ছাড়া এই গীতটাতে আরো পদবিষ্তাস আছে। তাহার অধিকাংশই ভাই, পিতা 

এবং স্বামি-পুত্রের মঙ্গলময় প্ীর্থনায় পরিপূর্ণ । 
এইরূপ ভাবের অনেকগুলি গীত মাধমোড়লের ব্রতকথায় বালিকার! গাইয়া থাকে। 

সঙ্গীত গুলির দমস্তই আবেগ, উচ্ছাস, প্রার্থনা, দৈন্য এবং আর্তি বা ব্যাকুলতার কল্পনা- 
(কৌশলে স্বভাবচিত্রসহ ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ । 

বঙ্গীয় পাঠক বাল্যে দিদিমার নিকট, কিশোরে সমবয়স্কের নিকট, যৌবনে রসিকাঁর নিকট, 

পরিণত বয়সে বঙ্গসাহিত্যের নিকট ছুই চারিটি সমস্ত! বাঁ হি'য়ালি 

অভ্যাস করেন। ন্ুতরাং সেই সকল পরিজ্ঞাত হি'য়ালির মধ্যে 

কবিত্বের কত দূর আবরণ আছে, তাহার বিচারভার পাঠকের জ্ঞানের বহিভূত নয় বোধ 
হয়। কেবল মাত্র কর্তব্যের অনুরোধে চারিটি হি'য়ালি উদ্ধৃত করিয়া সমন্তা-কবিতাঁর 
মাধুর্য/ প্রদর্শন কর! হইল। যথা__ 

১। তিন আখুরে নাম ইহা সর্ব ঘরে আছে, 
| প্রথম আথর ছেড়ে দিলে গোয়ালায় নিয়ে যাঁচে। 

মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়, 

শেষ আখর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায় । 

কও লো! নি গেই কোন্ বস্ত হয়, 
ভাতারে করিলে রাগ যা করে আশ্রয় ।* 

২। কাজলের ফেলে জল যে আখর রয়, 

পাঠার পাঃছেড়ে মিল করিয়ে তায়। 

লবঙগের বঙ্গ রেখে পার যা আনিতে, 

পান্তাভাঁতে খাবো তাই মুন দিয়ে তাতে | 1 

৩। সতত অন্দরে থাকে না হয় রমণী, 

যুবায় না চাহে কেহ বুড়ায় আদরিণী। 

'কহে কৰি রঙ্গিণী পিল্লিকা'র ছন্দ, ৃ 

মুখেতে বুঝিতে নারে পপ্ডিতে লাগে ধন্দ। 4 

এই মকল প্রহেলিকা বাঁ সমন্তা সাধারণতঃ ভ্্রীকবিগণের ক্্ীবং-রসিক পুরুষগণের দ্বারা 

রচিত। কিন্তু ইহার আদর্শ সংস্কৃত কবিগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই গ্রকারে এক 

সময় হিয়ালিদ্বারা বঙ্গদাহিত্যের অনেক পুষ্টিসাধিত হইয়াছিল। এই সকল সমস্তা গ্রায়ই 
কামিনীসমাজে আদৃত। . | 

*বিছান)। ৭ কাঠাল। £পাণ। 

সমন্তাপুরণ ও স্ত্রীগীত। 



সন ১৩১১ ] নিরক্ষর কৰি ও গ্রাম্য কবিত। ১৩১ 

্্রী-কবিগণের একটা বিবাহবিষয়ক গীতের গুটিছুই পদ্দ এই, ধথা--- 
“বরের মাসি বরের পিসি বসে ভাব্চ কি 

তোমাদের পিঁজরের পাখী আমরা! এনেছি। 
কোন্ দেশেতে ছিল পাথী কোন্ দেশেতে এল, 
খ্র যে, বামুনবাড়ীর পাকা জামে ঠোকর মেরে গেল। 

কোথা হ'তে এল টিয়ে মাথায় সোপার চুড়ো, 
ওলো, ছুধে আল্তায় রাঙ্গা কনের ৰর হলো বুড়ে। 

পান! পুকুর হেচড়া দামে ছিল কচি কমলকলি 

এ যে, মুচড়ে তুলে নিয়ে গেল বনের বনমালী।” (বরের মাসি) ইত্যাদি ॥ 
আহা কি মধুর কিত্ব! কি অপূর্ব ছ্যর্থঘটিত ভাবুকতা ! যদিও এই সঙ্গীতটির মধ্যে 

কৃতকটা অন্লীলত। প্রচ্ছন্নভাবে স্ক/রিত হইতেছে, তথাপি ইহার গভীর ভাঁবসাগরে কবিত্ব- 

মাধুরী কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্ক তুলিয়! উৎলিয়! পড়িতেছে। 
আর একটি শ্লোকের দুইটি চরণমাত্র আমার মনে আসিতেছে। পূর্ণভাবে গ্লোকটি 

শিখিবার আবশ্ঠ কও হয় নাই, অথব! সুবিধাও ঘটে নাই। যথা 
"উঠছে কমল দপ ক'রে পাকলে হবে লাল 

হাত দিও ন! খপ করে, থাবে চির কাল।” ইত্যাদি 
অতঃপর আর একটি স্ত্রী-গীত এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! নিরক্ষর স্ত্রী-কবিগণের কবিস্ক 

আলোচনায় পাঠকের কৌতুহল পু করিব। যথা-_ 
«অত বড় হচ্ছে৷ গৌরি হাত কেনে তোর খালি, 
আমার সঙ্গে কও না কথা মনের কথ! খুলি। 
আমি দিব শাখা সাড়ী সেই কথাটি কই, 

ভাঙ্গড়ের সঙ্গে পিরিত করলো! গৌরি সই। 

কুজবরণ রংটি তোমার মেঘবরণ চুল * 

নাকের ডগায় নাইকো নলক কাণে নাইকো দুল। 

শিবের শিবানী তুমি-লোকের মহাভূল ॥” ইতি 

আবার রাজুধানী-বিভাগের প্রার সমস্ত জেলায় যে মেয়েলি বিবাহ-গীতটি গীত হইয়া! থাকে+ 

উহ্াও এই স্থানে উদ্ধৃত হইল বথা-_ 

“অতি সুন্দর '্ামেরে কি দিয়ে সাজাব, 

এ বে মালিবাড়ীর মুকুট এনে রামের মাথায় দেবো, 

পুড়ে! বাড়ীর হুলুদ কিনে রামেরে মাখাবো। 

ও রাম এরথানে দাড়াও দেখি 

তোমার আর কি সাজ বাক)। 



১৩২, সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা। [২য় সংখ্যা 
এই সকল নৃতন সাজে সেজে তুমি যাবে শ্বশুর-বাড়ী। 
হাস্তে হাস্তে কিনে আন্বে পায়ের নূতন বেড়ি ।” ইত্যার্দি 

আবার একদিন শ্রাবণ মাসে অশ্বারোহণে বিপন্ন অবস্থায় একটি বটবৃক্ষতলে নীলের জমিতে 

কোন একটি অসভ্য জাতির দশমবর্ষায়া কন্ঠার নিকট নিয়ের এই শ্লোকটা শুনিয়ছিলাম,__ 

'প্দিয়ে আমার মাথায় হাত সত্য কর প্রাণনাথ। 

বাড়ী হতে যেতে না করিব মানা যাবার বেলায় রেখে যেও গাম্ছাখন।। 

তোমার কথ! পল্লে মনে) চাব তখন গামছার পানে |” 

বালিকা আর বলিল না--আমিও আর জানি না। এই কবিতার ভাবাবেশ মনে হইলে, 

বুঝিলাম যে-_এই বয়সেই বালিকাণ্ণ বধিয়সীগণের নিকট হইতে উক্ত প্রকার শ্লোক শিক্ষ। 

করিতে অভাস্তা হয়। আবার সময় সময় নিজের বয়স এবং ক্গমতানুযায়ী দুই একটা পদ 

যোগ করিয়াও দেয় । 

বিবাহ-বিষয়ক গীতের মধো যে গীতটি প্রায় বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই শুনিয়াছেন-_তাহার 

অপূর্ব কল্পনা-প্রিয়তায় বিমুগ্ধ হইয়। এই স্থানে উঠা উদ্ধত কর! হইল, যথ|-_ 

“ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল-_ 

কা"ল হবে কামিনীর বিয়ে সইতে যাবো জল। 

তুমি হাসির হাসি মহাভাসি-__সতীনী কোন্দল ॥ 

তুমি আমার ঘরকানা উনকুটি চৌধটি 
ধানভান্তে ঢেকিরাম মাছকুটুতে বঁটি। 

বেড়িমুখো হাড়ি তুমি_-কুলো খোস্তা হাতা 

ঝালবাটার শিলনোড়া মটর-পেশার জশাত। ॥ 

কাচাচুলের খোপাদাড়ি পাকধানে মই 
আষাঢ়ে বাদলার তুমি মুড়িমুড়কী খই। 

ধরপাতা দই তুমি ছুধের ক্ষীর টাচি 
তোমার বিরহে প্রাণ বল কিসে বাঁচি। 

ব্যঞ্রনের লবণ তুমি পুঠীমাছের ঝোল 

মোচার ঘণ্টে ফুলবড়ি কচি আমে শোল। ৃ 

গোয়াল ঘরে তুম আমার কালা কামপেনু 

মজাতে অবলার প্রাণ নন্দের বেটা কান্ু। 

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল-- 

ঝালাপাল! হয়ে ছোটে গায়ে প্রেমানল। 

শীতের তুমি ছিটের লেপ শ্রীন্মের জলের জালা 
বসস্তের মধুর বাষু বরষার ডোবানালা। 



সন ১৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১৩৩ 
যৌবন জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ 
মাঘমসে বাঘের পাছে লাগ তুমি ফেউ। 

কেমন করে বলবে! বধু তুমি আমার কি 
পাস্ত। ভাতে বেগুণ পোড়া! তণ্তভাতে ঘি ॥ 

মলের তুমি রণু ঝুমু চিকের তুমি খামি 
আমার মত উছকো মেয়ের প্রাণ-জুড়ান স্বামী । 

তোমার তরে নিমিষেতে নয়নজলে ভাসি 

অরুচির হয় রুচি দেখলে তোবড়া দেঁতোর হাসি ॥ 

তোমার সোণার রঙ্গে জোড় ভূরু কালা ঝুলপি চুল, 

ঠাসা নাকে খাস! নথ দোলে সোণার ছুল। ইত্যাদি 

, এই গীতটির শব্বিন্থাস এবং রচনাঁকৌশল অনুভব করিলে মনে সত্য সত্যই উদয় হয় যে, 

যে সকল রমনীগণ এইরূপ গীত প্রস্তত করিতেন, অথবা গান করিতেন, তাহারা কখনও বর্তমান 

কালের কামিনীগণের স্তায় কেবলমাত্র কলম আর কার্পেট ধরিয়া গৃহ-গ্রাঙ্ণ পরিশোভিত 

করিতেন না । বঙ্গসমাজের আত্যস্তরিক পারিবারিককাঁর্ধ্য এবং অবলাগণের স্বাভাবিক শক্তির 

উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নিরক্ষর নারীগণ হৃদয়ে কবিত্বময়ী আবেগতা আর লঙ্গিত 

করে হাতা, বেড়ি, বটি, শ্রীল, নোড়া সম্থার্জনী লইয়া গৃহকাধ্যের সঙ্গে পবিত্র দাম্পত্য প্রীতির 

মূলে কবিতা -রচনাকৌশল প্রদর্শন করিতেন । 
স্ত্রী কবিগণের আর একটি বিবাহ-সঙ্গীতের সামান্তাংশ মাত্র উদ্ধার করিয়া! আমর! পাঠককে 

'তাঁকালিক বঙ্গসমাজের বিনাহবিধি আর ধর্মবিশ্বাসের একটী জলন্ত চিত্র উপহার দিতেছি, যথা_- 
"ওঠ ওঠ গঙ্গাদেবি ঝিকিমিকি দিয়ে । দধিমঙ্গল করে আমার গৌরীর দিব বিয়ে। 

তোমারে বরিতে এলেম অষ্ট এয়ো৷ নিয়ে । তোমার জলে চান করিয়ে ঠাণ্ডা শীতল হয়ে। 

তোমার জলে.শঙ্খসাড়ী আদর করে ধুয়ে। আমার গৌরী চলে যাবে ঘরকন্ন! নিয়ে ॥* 
আহ! এই সঙ্গীতটির ভাবে বঙ্গসমাজের তংসাময়িক পারিবারিক চিত্র যেন আমাদের নয়ন 

সমক্ষে কেহ আনিয়! উপস্থিত করিয়। দিতেছে । 

কোন কোন সময় প্রবীণ স্ত্রীকবির দল শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার কালে অতি 

ূ গুললিত স্বরে--মতি ললিত শ্লোক ছটায় প্ঘুমের গীত” বলিয়! থাকেন। 

১। ঘুম পড়ানে মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যা, বাটা ভরে দিব পাণ মুখ ভরে খা। 

২। আই আই আই টাদ আই রে, জাছুর কপালে মোর চিক্ দিয়ে যা রে। 
৩। “মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ভিতর টিয়ে। 

এ মাসি গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে। 

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন 

জনম ভরে জেনো জাছ মা বড় ধন। 



২৩৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ ২৪ সংখ্যা 

মাকে দিও সাড়ী শাখা বাপকে নীলে ঘোড়। 

ভাইকে দিও শণকাঁপাসি-_-বোনের বেলায় ঘড়! ॥. 

দোল দোল দোল রাধা দোল 

মায়ের কোলে কচি ছেলে-বোল হরি বোল। 

ময়ুরপাখী পেখম ধরে ৰসে কদম ডালে 

খোকণ আমার গুয়ে আছে ছাপর খাটের হলে ॥ 

দোল দোল দোল বোল হরি,বোল 

খোকার ম৷ বাড়ী নেইঃজল আন্তে গেছে 
খোকার দিদি ধিয়ে--ধিয়ে নাচে আলুর গাছে ॥৮ 

৪ | "এউ--+এউ--তার! বাঁড়ি নেই কেউ, চৌকিদারে টের পেয়ে বউ কেড়ে নেছে। 

তারা বউ আন্তে গেছে । 

ও খোকা তুই বাড়ী আয় শুয়ে ঘুম যা, এনে দেব রাঙ্গ! বউ দেখবে তোর মা।” 
৫ | খোকন খোকন পাঁখীটি কোন বিলে সে চরে। 

খোকন হর্দি ডাকে তারে উড়ে এসে পড়ে ॥ 

খোকন বড় দুষ্ট ছেলে নাচে আলুর কাছে। 

যে ছেলেটি ঘুমায় না৷ চকটেটা তার চক ধরে নাচে ॥” 
চুঙ্গই পূজা, ষঠী মাথাল, নোলাই ঝোলাই, হিচেকুমর, মাঘমোড়ল, সেম্গুতি, পুণ্যপুকুর, 

সুরচনী, আকছটি, কুলইচপ্তী, এয়ো সংক্রান্তি, অশ্ব নারায়ণ, হরিচরণপূজা, মাঙ্গন, জাগরণ, 

হেচড়া পুজা প্রভৃতি ব্রতকথা স্ত্রী-কবিগণের মধ্যে অধিকাংশই রচিত। 

পুণ্যতূমি ভারতে যখন পৌরাণিক যুগ.শেষ হইয়া! প্রচণ্ড বেগে তাস্্রিক যুগ উপস্থিত হইল, 
মলেগীত, ভাটেলগীত,  বৈষ্ণব-প্রথাক় আর তান্ত্রি-প্রথায় খন অভিনব মিলনকার্য আরম্ত 

ব! বারাসে গীত। হইল, তখন বঙ্গদেশে নিরক্ষর সমাজে একটি অতি শক্তিশালী 

মাধুর্যাপূর্ণ কবিত্ব আসিয়! দেশের সর্বসাধারণ অধিবাসীকে সাদরে ভাকিয়া মুগ্ধ করিতে লাগিল। 
শিক্ষিতের লিখিত *শ্যামানলীত” ও “হবিসন্কীর্ভন” ছাড়াইয়। অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির 

হৃরয়গীতি দেশময় প্রচারিত হইল। এই সঙ্গীতের এমনি সরল আকর্ষণ যে, শিক্ষিত বৈষ্ণব 
কবিগণ আর মাতৃভক্ত তান্ত্রিকগণ তাহাদের গভীর অধ্যাস্মবিদ্যার অনুশীলনে বিষয়বিষের " 

ন্তরণানিবারক কবিত্ব-শক্তি ফুটাইয়া উহার প্রত্তিকূলে কোনরূপ দৃঢ় বাদ দিতে পারিলেন না। 

এই সাধারণ ভাবের প্রচলিত সঙ্গীতকে লোকে “নলেগীত” কহে। আবার ঠিক এই সময় 

এই নিরক্ষর সমাজে অভক্ নিরক্ষর কবিগণ আর একরূপ সঙ্গীত দেশময় গ্রচার করিল, ইহাকে 
“ভাটেলণীত”* অথবা! “বারাসেণীত” কহে। 

.* ভাঁটেল-_ভাটিয়ারী বা ভাটিয়াল নামে এক্ রাগিণী ছে, তাহার দহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক নাই কি ! 



লন ১৩১১] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা ১৩৫ 

"মলে গীত” 'আার পবারাসে গীতে* আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাহার নলে-গীত রচয়িতা 
তাহারা ঈশ্বরতত্ত সংসারত্যাগী এক প্রকার নিষ্কাম সাধু । আর বারাসে গীত-রচয়িতারা সং" 

সারের তাপছুংখমাথ বিষয়বিষে জর্জরিত রসিক পুরুষ। অথচ ইহারা শেঠ বৈষবের উচ্চ লক্ষ্য 
রাসরসিকশেথর শ্রীপ্রীকৃষ্ণের রসানুভাঁবক কবি বিশেষের গ্ঠায় নবরসে ভরপুর । বারাসে গীতে 

প্রেম বিরহ আর নরণারীর চরিত্র চিত্রিত আঁছে। ধর্মভীব তাহার মাঝে ভম্মাচ্ছাদিত 
বন্ছির টায় প্রচ্ছন্ন । নলেগীতে পুর্ণ ধর্মভাৰ নীরসভাবে জাগ্রত । যশোহর, খুলনা! প্রভৃতি 

জেলায় নলেগীত অতি গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়ান্িল। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা গ্ভৃতি জেলায় 

ভাটেলগীত বা বারাসেগীত সর্বজনসমাদূত হইয়া্ছিল। বঙ্গের অগ্যান্ট জেলার এই ঢুই সঙ্গীত- 

কবিত্ব ততদুর পরিম্ক/ট নহে। নদীমাতৃক জেলার দাড়ি মাঁঝিগণ কর্তৃক ভাটেল গীত 

গ্রচারিত হয়। এই স্থত্রে চব্বিশ পরগণ| ও বারাসত অঞ্চলেও কতক কতক এই সঙ্গীত 
প্রচলিত আছে। স্থন্দর-বনের ব্যবসায়ী পুরুষগণ কর্তৃক নলে-গীত প্রচারিত, স্মুতরাং বঙ্গের 

পশ্চিমোস্তর ভাগে তত প্রচলিত নহে । 

নলে-গীত-রচয়িতারা প্রায়ই বর্ণজ্ঞানহীন। এই শ্রেণীস্থ ফবীরগণকে লোকে অধিকাংশ- 

স্থলে ণ্বাওয়ালি ফকির” কহে। ইহারা প্রায়ই নিম্শ্রেণীর অশিক্ষিত নিরক্ষর মুসলমান 

অথবা নিয়বর্ণের হিন্দু। তবে স্তানে স্থানে ছুই একটা মধ্যবিত্ত হিন্দও আছে। তনাধ্যে 

যশোর জেলার ফুলতল! ষ্টেসনের নিকটবন্তী পাইকৃপাড়ার বীরেশ্বর দত্ত ওরফে “হরিঠাকুর” 

৪ উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ বাওয়ালিগণই নলে-গীতের রচয়িতা । 

বাওয়ালি' অর্থে সুন্দরবনের বড় কাট কাটিবার অগ্রবর্তী নাবিককে বুঝিতে হয়। এই 

সকল বাওয়ালিগণের মাথায় লম্বা! ল্ষা চুল, গলায় পুথি বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দীর্ঘ একটি 

তৈলাক্ত নল, পায়ে খড়ম, পরিধানে মোট! তৈলাক্ত বন্ধ, অথবা! গৈরিকবসন 3 মুখে নলেগীত, 

আন্তরে নিঃস্বার্থ পারত্রিকভাব-__কাধ্যে ঘোর নিল্লিগুতা। আহারে বিহারে সংযত, 

সাধারণ কথায় মহাবক্তা, সতত উর্দনেন্ন। কেহ তামাকুর ধূমপানে রত, কেহ গঞ্জিকায় 
আসক্ত ॥ কিন্ত অনেক ফকীর আবার পূর্ণ নিষ্কাম, মাদকত্যাগী এবং বাক্সংযত পুরুষ । 

বাওয়াল বা বনজাত ব্যবসায়ে এক সময় যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণার অনেক নিয়শ্রেণীর 

হিন্দু মুসলমান প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছে। 
নলৈণীত-রটয়িতা ফকীর কবিগণের গীতগুলি সাধকমঙ্গীত। তাহাতে ভাবের আবেগতা, 

্ীর্ঘনার জলস্ উচ্ছাস, অন্তরের ব্যাকুলতা, সর্ধধর্থের একীকরণতা এবং বিশ্বজনীন মহা 

প্রেমিকতা পরিস্ফুট। এই সকল কাবিত্বে কঠোরত! আছে বটে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সমদর্শিতা। 

সকল শ্রেণীর সাধকই এই নলেগীতের মতে চলিতে পারেন। এই সকল গীত-রচয়িতা নিরক্ষর 
ফকীর কবিগণ এক নিরাকার অদ্বিতীয় অথগ্ড ব্র্গের ছায়৷ লইয়া সাকাঁর নিরাকারভেদে হিল 

৮ পসরা পেশী ০৮ পাপা 

ধারামিয়া_ধর্দ্ের গন, চণ্তীর গাঁন প্রভৃতি পালা-বাঁধ। গায়কদলকে 'য়াতি? বা *বারাঁধি' বলে, তাহ।র সহিত 

ইহার সম্পর্ক কিছু আছে কি? 0 - 1117 



১৩৬ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 | & টি 

সুসলমানকে একপ্রাণত। শিখাইতে বড় দিদ্ধ। সঙ্গীতগুলির ভাব সংগ্রহ করিলে স্পষ্টই 
অনুমান হয় যে, যে সময় এই দেশে সাধারণ ধর্মভাবগুলি মুহামান হুইয়। ব্যভিচার, 

পরপীড়ন, রম্গীনিগ্রহ ও ধর্শের পবিত্র নামে অধর্দের গ্রশুয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন নলেগীত 

দ্বারাও এক প্রকার নিষ্কামধর্ম্ের মধুর ভাবটা মৃতবৎ ক্ষাণভাবে পড়িয়াছিঙ্স । 
যে মকল ফকীর-কধি দেশে নাম এবং শিষ্যনংখ্যা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 

কুষ্টিয়ার “লালন ফকীর” সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার সঙ্গীতগুলি প্রায়ই বর্তমান ফকীরবেশী ব্যক্তি 

বর্গের ছারা গীত হয়। এই গীতের অধিকাংশই সাধন-সঙগীত। ভাবের আবেগতা| এবং 

গভীরতায় লালনের গীতগুলি অতি মধুর । আবশ্তাক বোধে ছুইটী শীত উদ্ধত হঈটল-- 

“আমি একদিনও দেখলাম তারে 
আমার আড়শীনগর এক পড়সী বসত করে। 

গেরাম বেড়ে অগাধ পাশি তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে 

মনে বাঞ্চা করি দেখবে৷ তারে আমি কেমনে সেথা যাই রে। 

আমি বলবো কি পড়সীর কথা তার হস্ত পদ কন্দ মাথা নাই রে, 

সে ক্ষণেক থাকে শুন্যের পরে ক্ষণেক ভাসে নীরে, 

সে পড়মী যদি মামায় ছুতে। তবে যম যাতনা সকল যেতো! দুরে, 
সে আর লালন একথানে রয় থাকে লক্ষ যোজন ফাফরে। 

আমার এ ঘর থানায় কে বিরাজ করে,__ 

আমি জনম ভরে তারে একদিন দেখ লেম নারে । 

নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,* দেখ তে পাইনে এ নয়নে, 

হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার, 

আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে। 

সবে বলে প্প্রাণ পাথী*-- শুনে চুপে চাপে গাকি. 

জল কি হুতাশনমাটি কি পবন--আমায় কেউ বলেন। একটা নির্ণয় কঃরে। 

আপন ঘরের খবর হয় না ইচ্ছ৷ করি পরকে চেনা-_ 

লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর, সে কেমন রূপ আমি কিরূপ রে ॥” 

এই সকল ফীকর-কবিগণের মধ্যে বর্তমান খুলনা জেলার ডুমরিয়ার কানাই ফকীর, ফরিদ" 
পুর জেলায় খোলাবড়িয়ার নিমুফকীর, যশোহর জেলার মধুমতী-তীরব না পাঁচুড়িয়ার লোকনাথ 
ফকীর, বরিশালের নাজেরপুর গ্রামের রোসন ফকীর, ফাঁরদপূর কুন্ুমদির ফকীর সাহেব ও 

কুষ্টিয়ার লালন ফকীর লব্ধ গ্রতিষ্ঠ কবি। ইহাছাড়া নড়া্ল উপবিভাগের চ[চড়ির ঈশান ফকীর, 

নরমপুরের দালেশ ফকীরও কৃবিপদ পাইতে পারে। আমার বাল্যশ্রুত কয়েকটি গীতের অপূর্ণ 

পপ পপসলীলা ০ এও শা্ীপপান্জিশিশিাপিশি পি পিপপীপকা শি ৯ ২৯ পপই পন পপ এর ২ পাপ ২৯ পা ০ 

ক ন্ধাৎপিওড । 
শশী পপি ৯৮২ টি শপ শি ৮০০ হট পি ০৫ 

আক সপ? পি আপীল পপি "স্পট পপহাচাহর 



হন নিরক্ষর কবি ও শ্রাম্য কবিতা । ১৩৭ 
১। পগুঘজে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পর! 

ক * *গ আগুন-পানির গড়া মানুষ ক গ& 

কোমরে ছুনে আটা--ওরে মানুষ খুন করা। 

আচ্ছা চেহারা! ধর্লি তুই না বেটি কি বেটা 
মত্তের মা আস্মানের বাপ * * * চেনা যায় না তোরে এই বড় ল্যাটা। 

হাওয়ার মাঝে পরাণ রেখে-_ চড়ে হাওয়ার গীঠে 

আস্মানজমি পাতায় ফুলে বেড়াস্ হাওয়ায় জলে উঠে ॥ ইত্যাদি 

২। কি আর দেখিদ্ কাল! হাত্ড়ে তোর আধার ঘরে, 
মনের কালি মুছে আলো! জাল্লে পাবি তা যে তারে। 

মে ষে আলোর ঘরে আলোর ছবি, আলে! বিনা! তারে না লবি। 

, সে আলোর তেজে তোর কাণ! চোক ফুটে যদি-_- 

তাই ভেবে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি |” 

শুন! যাঁয়, সুন্দরবনে নাকি দুইটা বয়:প্রাপ্ত উলঙ্গ নির্বাক পুরুষ আছেন। উহাঁরাই 
মাকি সুন্বরবনের “কানাই বলাই” নামক বাওয়ালি-গুরু। এই দুই পুরুষের একটা ভক্ত 
অদ্ধ-বাওয়ালী আমার প্রতিবাসী। তিনি এই গীতটী উপহার দিয়াছিলেন,_-.. 

১। “কি জানি কি কিসের জোরে প্রাণ করে আন্ান 

ও তার, জগং-জোড়1 নামের গুণে বাম করে নয় দ্বারের মাঝের খান। 

তান হয় না কিছু জানা জ্ঞানে ভেতর বাহির আদি স্থান__ 

সে যে সকলের সকল কাজে করে রে আপনা'র টান। 

আমার আর কেহ নাই এই খরেতে মাঝে দিছি তারে স্থান। 

তাইতে ফকীর ঈশান কয় আমি করি সদ! তারি গান ॥ 

২। আঁয় রে বাঁদাড় ডাকে সই হাওয়ায় দিয়ে পাল। 

বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছেটে খাল ॥ 

* ডাকে ভাঁকে বুন পাখী উড়ে কড়িঙ্গীর পাল। 

কেওড়া গাছে বান্দর নাচে উব.ধে। জটে! তাল ॥ 

লোণা! জলে সোণ! জলে ঢেউ লেগেছে গায় । 

কানাই বলাই ডাকে তোদের আয় রে ব্যাল্লিক আয় ॥ 

গাজির দরগার়্ কালীর ঘরে কচি লতার পর। 
আমরা ছু'ভাই আছি বসে চিম্টা ধরে তার ॥ 

দ্যাথ রে তোরা কত ফুলে কত ওড়ে দল * ** 

বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে খাল ॥* ইত্যাদি । 

এই গীতটার মধ্য গভীর ভাবের গাস্ভীধ্যময় নলেগীতের মধুরতা এবং উদ্দেস্ত নাই অথচ 

৯৮ 



১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। | অঙংখা 
সরল শব্ববিস্তাসে কবিত্বের ছায়ামাখা অসবব্ধ খশ্বরিকতত্ব গ্রথিত আছে) এইরূপ কবিত্বে নিরক্ষর 

বাওয়ালি কবিগণ কবি। 

তাহার পর বান্বাসে অথবা! ভাটেল গীত আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই, 

যে সময়ে বর্তমান সভ্যত!-বিমণ্ডিত শিক্ষা-হূর্যা ভারত-আকাশে প্রথম উদয়ের অরুণ কিরণে 
অশিক্ষারূপী ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতে কুমুম-কুস্তলা হান্তময়ী উধার আরক্তিম ছটার সঙ্গে 

পূর্ববাকাশে পূর্বাভাস দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ের খুষ্টধর্ম প্রচারক মিশনারিগণের যথেচ্ছা- 

ভ্রমণকালীন শ্রুত অনেক নিরক্ষর কৰির কবিত্ব দেশময় ছড়াইয় পড়িয়াছিল। দুই একটা 
দৃষ্টান্ত এই-_ 

১। “যা রে কোকিল! তুই আমার পতি গেছে যে দেশে, 

অমন করে জালাতন করিসূনে আর নিত্তি এসে। 

গুনে তোর কুহ্ম্বর, উস্কে উঠে পরাণ আমার, 

প্রাণপতি মোর দেশাস্তর ছাড়গে তথায় তোর কুহন্বর, 

কাচ। বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে ॥ ইত্যাদি 
২। তামাক থেয়ে গেলে না রে কবিরাজ কত ছুঃখ মনে ষে বল, 

এঁ যেচান্দের পাঁশে তারা হাসে তেতুলপাত শুকাল। 

মরাগাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় সুন্দীর ফুল, 

এই ভরাকালে হুলেম্ রাঁড়ী, কবিরাজ যৌবনে ফুটল ফুল ॥ ইত্যাদি 
৩3 দরদি নিগম কথা শুন্লিনে হেলায়, 

আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে, 

তোরা বুঝলিনে দেখ রে বেলা যায় ॥ ইত্যাদি 

৪ এ ফুল পালি কনে লো ছোটবউ সাঁজের বেলায়, 

জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবাঁন্দ! ঘাটে, 

ভেসে ধেতে চাপা ফুল তুলে নিলাম হাতে। ইত্যাদি 

1 ও ভাই রে ঝাকে ওড় ঝাঁকে পড় তারে বল সাড়া, 

ঘল মোর বধুয়ার কাছে ভাই পিরীতি প্রাণ মরারে। 
ওরে মলের আগায় নলফুল বাশের আগায় টিয়ে, 

কইক্কো৷ মোর বধুয়ার আগে ন| ষেন করে বিয়ে রে 

কি জগ্তাল করিলি তাই রে। 

যথনে কল্লাম পেরেম্ সানবীধা ঘাটে, 

আকাশের চন্দর যেন ভাই তুলে দিল হাতে রে, 
তুলে দিল হাতে ॥” ইত্যাদি 

আর কত উচ্ত করিব-_-এইকপ ভাবের প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি লইস্া কীট 

& 



সন ১৩৯১) নিরক্ষর কবি ও গ্রীম্য কবিতা । ১৩০৯ 
কবিগণ নবরসের শ্রেষ্ঠ আদিরসকে লইয়া! অনেক সময় কবিত্ব বিকাশ করিয়া সমশ্রেণীর মধো 

শ্রেষ্ঠতা লাত করিয়াছে । এই সকল কবি প্রকৃতির প্রকৃত কবি--ইহ্বাদের কবিত্ব প্রকৃতির 
সঙ্গে গাথা । 

শিক্ষিত কবির ত কথাই নাই, অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির হিন্দু-ফুসলমানী ভাবে মোহন- 
গীতিকবিত্ব অদ্তাপিও ভাষায় পরিচালিত হইতেছে । লোকে উহাকে সাধারণতঃ “মাণিক- 

পৌষপার্ধণ গীতি, হাবুগীতি পীরের গীত" বা “পৌষপার্বপ-গীতিক1* বলিয়! থাকে । নদীয়া 
ও মাণিকপীরের গীত। জেলায় এই গীতের প্রথম প্রচার হয়। বঙ্গপ্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী 

কবিনাট্যকার রায় ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় উক্ত সঙ্গীত একটা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠককে 

উপহার দিয়াছিলেন। যখন পৌষসংক্রাস্তি উপস্থিত হয়, তখন কৃষকগণ দলবদ্ধ ভাবে অথবা 
কেহ একাকী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই গীত গাইতে থাকে । যাহারা দলবদ্ধ হইয়! যাঁয়, 

তাহারা দীনবন্ধু বাবুর সংগৃহীত্ত গীতটা প্রায় গান করে না। একক ব্যক্তি প্রায়ই সেই গীত 
গাইয়! থাকে। ইহারা এই গীত গাইয়া গৃহস্থের নিকট হইতে চাউল, পয়স। লইয়া *মাণিক- 
গীর” নামক ফকীরের পির্নী দিয়া থাকে। প্রায়ই কোন ময়দান অথবা মুক্ত প্রান্তরে পৌষ- 
ক্রান্তির দিন সকলে এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইসলামধন্ধে পৌত্তলিক ভাঁব নাই বটে» 

কিন্ত কোরাণের পরবর্তী অনেকগুলি গ্রন্থে হিন্দুজাতির আদর্শভাব উদ্ধৃত হইয়া অনেক পীরু, 
পয়গাম্বর, দরবেশ, ফকীর, সাই প্রতৃতির পুজ! প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে মাণিকপীর আর 
গাজিপীরের প্রভাব বেশী; কিন্ত এই সকল পৌত্তলিক ছায়! বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে ব্যতীত, 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বোঁষ্ে মাদ্রাজি মুসলমানগণের সমাজে পতিত হয় নাই। নিরক্ষর 
মুসলমান কবির! এই সকল গীর ফকীরগণের কাহিনী পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের আদর্শে ফল- 

শ্রুতি, উৎপত্তি, বিনয়, বন্দনা, মাহাস্থ্য প্রভৃতি অংশবিভাগে রচনা করিয়া! থাকে । এজন্যই 

মাণিকপীরের গীভে অনেক ফলশ্রুভি আছে। আবার নিয়শ্রেণীর কুষক গৃহস্থের প্রধান সম্পক্তি 

গোধনের মঙ্গলামঙ্গল এই গীতের মধ্যে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আহে । উদ্াহরপন্বরূপ 

কবি নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর উদ্ধৃত গীতটির গুটিছুই চরণ উদ্ধৃত করিতেছি,__- 
১। *কত কুদরূদ জান রে আলা কত কুদ্দরূদ জান, 

'মাঝদরিয়ায় কেলে জাল ডেঙ্ায় বসে টান। 

দুর্গার ছাওয়ান কান্তিকরে ভাই মোরগ চাপি যায়, 
_. পুজ। পালি বাজীবিবির ছাওয়াল করে দেয়। 

কহু কুমড়া শশাবঙ্গে উচ্ছে তাল ব্যাল, 

সকল ফসল ফেনে আল্লা সরষের ভেতর ত্যাল। 

কী রঃ ক রঃ 

অবুদ্ধি গোয়ালা মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল, 

শিকের উপর হুদ্ঃরেখে গীরকে ফকি হিল ॥* ইত্যা্ি 



১8০. সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | তর সংখ্যা 

আবার এই সকল মাঁণিকগীরের গীত গায়কগণ যখন কোন গৃহস্থের বারে গিয়া উপস্থিত 

হয়, তখন তাহারা! একটি সামান্য ঢোল ও কীসি বাজনার সঙ্গে সকলে ঘুরিয়। ঘুরিয়! নাচিভে ' 

নাচিতে একরূপ গীত গাইয়া থাকে। যথা 

২। “দোম্ দোম্ বলিয়া মান্দার ছাঁড়িল জীগির, 
কবির ঘোষ উঠে বলে ওই এলো! ফকীর। 
আরে ও কবির ঘোষ চিন্তে না পারিলে মাণিকীর, 

খড়ম পায়ে নড়ি হাতে স্যাঙ্গড়া ফকীর, 

গোয়ালার বাথানে এসে প্রথম জাহির । 

দই ছুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে, 
আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে। 

কবির ঘোষ দই ছুদ্ নাহি আনি দিল, 
নয় লক্ষ ধেনু তার বাথানে মরিল। 

বুকে গালে চড় মারি কান্দে গোয়ালার ঝি, 

ফকীরে তাড়ায়ে বুড় তুই কর্লি কি ॥” ইত্যাদি 
. এইকপ ভাঁবে কৃষকগণ নিরক্ষর কবির কথিত মাণিকগীরের গীত পৌষমাসে গাইয়া থাকে। 

ইহা ব্যতীত আরো! অনেকরপ গ্রীম্যগীতি বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে গ্রচলিত আছে। ইহাও 
পৌবসংক্রান্তিতে গীত হয়। শিক্ষিতশ্রেণীর লোকে এই গীতকে পৌবপার্বণ গীত বলিয়া থাকেন, ১ 
কিন্ত দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ ইহাকে ব'লব'ল হালুই, সোনাহার এবং পিঠেগড়া প্রভৃতি 
নামে অভিহিত করে। 

যখন নদীমাতৃক বঙ্গতূমি বর্ষার অজস্র বারিপতনপ্রক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া শরতে 
শস্তের সুন্দর স্ুবর্ণকিরণে দিক্সকল পরিশোভিত করিয়! প্রকৃতির মহিমান্বিত অচিন্ত্য এ্শীশক্কির 

পূর্ণ সমাবেশ শোভায় ভূষিত হইয়া উঠেন, তাহার পর হেমন্তের শিশির-শিকর-সিক্ত কলেবরে 

প্রজাকুল পরিশ্রাস্ত চিত্তে সর্বদ' আমন-ধান্তক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণে অবশাঙ্গ হুইয়৷ উঠে,__তখন 

ধান্তধনের ভিখারী বাঙ্গালী কৃষক কোন উৎসব কি কোনরূপ চিত্তবিনোদন কার্যে মন নিয়োগ 

করিতে পারে না । যেই দেখে যে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল স্মসিদ্ধ হ্টয়াছে এবং সাংবৎসরিক 

থাস্ভের উপায় উপস্থিত হইয়াছে, অমনি তাহাদের অবশ মস্তি, ক্ষেত্রের উর্বরতার যায় : 
উৎসবকার্যে মহ! উর্ববর হইয়া উঠে। গৃহে গাভীগণ সুস্থকায়ে দুগ্ধ দান করিতেছে, স্তীপুত্র- 
পরিজন  স্বচ্ছন্দমনে স্ুস্থশরীরে অন্তবিধ আবশ্তকীয় দ্রব্যের সংগ্রহে ব্যস্ত আছে। মাঠে 

সুবর্ণবর্ণ হৈমস্তিক-ধান্ত-শীর্ষ, বায়ুতরঙ্গে ছুলিয়! ছুলিয়া! যেন ইঙ্গিতে কৃষককে ডাকিতেছে। রত্ব- 

গ্রসবিনী বঙ্গতৃমি থজ্ভুর-বৃক্ষরসে মধু দান করিয়! আবার শীতাতপ-তাপিত সন্তানগর্ণকে উদর 

ভরিয়। মধু (গুড়) পান করিতে দিতেছেন। ঝিলে বিলে অগণিত মতস্তজাতি নাতিগভীর 

জলে স্তরণপূর্বক খাদকের করে ধৃত হইতেছে । - শীতাতপক্রিষ্ট জনসাধারণ সেই সময় সেই 

৩ 
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ঘোর শীতকালের পৌষমাসে থাস্দ্রব্যের মধুর আস্বাদন করিতে শীতভয়ে ভীত রবিরাগরঞ্জিত 
রৌদ্রে বসিয়! উৎসব করিতে প্রস্তুত হয়। তাই এই পৌষসংক্রান্তিতে ফ্ৃকশ্রেণীর যত আনন্দ, 
অপর উন্নতশ্রেণীর তত নহে। 

পৌষমাস উপস্থিত হইলে কুষকশ্রেণীর নিরক্ষর কবিগণ অগ্রিসম্ুখে অথব! কান্থার তলে 
থাকিয়া আপন আপন প্রতিভান্যায়ী কর্পনাদেবীর অনুগ্রহে কবিত্বশক্তি স্করিত করিতে আর্ত 

করে। শেষে যখন মাসের ১৫ দ্বিন অতীত হয়), তখন কেহ বালকদল সংগ্রহ করিয়া কেহ ব 

যুবকদল সংগ্রহ করিয়া! স্ব স্ব কবিতাশক্তির প্রসার বৃদ্ধি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে 

থাকে । শিষ্যগণের বা! শিক্ষানবীশগণের শিক্ষা পূর্ণ হইলে, প্বয়ং কবি মহাশয় তাহাদিগকে 
একদিন নি্জ বাড়ীতে পরীক্ষা লইয়া সাধারণের নিকট ছাড়িয়া দেন। শেষে অভ্যস্ত যুবক 
অথব! বালকগণ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া গীত গাইতে থাকে। 

, মাসের শেষদিন যখন উন্নতশ্রেণীর গৃহস্থ সাধারণ পিষ্টকাি খাস্ আস্বাদন করিতে থাকেন, 

তখন এই সকল গায়কগণ কোন প্রান্তরে গিয়া উৎসব করে। ইহাদের এই উৎসবে অন্ত 

কোন আমোদজনক কাধ্য নাই, কেবল হিন্দুজাতির নিম শ্রেণীর কৃষকগণ “বাস্তদেবত(” পুজা 
উপলক্ষে সময় সময় মেষ বলিদান দিয়া পিষ্টকাদিখাগ্ে তৃপ্ত হইয়। স্থানে স্থানে হরিনামকীর্তন 
করে। আর মুসলমানগণ “গীরের শির্নী* দিয়া এক একবার প্রাস্তরের মধ্যে "আমিন 

আমিন” শব্দে উৎসাহস্চক ধ্বনি করে। 

এই পৌধষপার্কণ-প্রক্রিয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমুসলমান মধ্যেও বিরল নহে । 
বঙ্গের এই পৌষপার্বণ অতি প্রাচীন রীতি, তাই বঙ্গীয় কৃষকগণ এই প্রাচীন রীতির এত 

পোষক। এই কারণেই কষকসমাজের নিরক্ষর কবির দল এই রীতির উপর অনেক কবিত্বশক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যখন পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতে কষকবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গৃহস্থের 

বাড়ীতে বাড়ীতে সোনাহার গাইতে থাকে, তখন দেখা গিয়াছে এই গীতের দলে একটা 
অপেক্ষাকৃত ব্যঃ প্রাপ্ত বালক অগ্রে গাইয়া যায়, তাহার পর অপর বালকগণ ঝুমর গাইতে 

থাকে। যখন সামান্ত মলিন বেশধারী বস্ত্রাচ্ছাদিত কৃষকপ্রাত্রগণ এই গীত গাইতে থাকে, 
তখন অনেক সময় দেখা যায়, কত কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন কি ভদ্রঘরের অশ্ষ্যম্পশ্ত! ষোড়শ 

রূপসীগণ পর্যন্ত অতি ওুংস্থুকোর সঙ্গে এই গীত শ্রবণ করিয়! থাকেন। 

'সঙ্গীতগুলির মধ্যে শবের তত গান্ভীধ্য নাই। সহজাত সরল শব্দবিহ্তাসে রচিত। ভাবের 
মধুরতা, কৌতুকের কোমলতা এবং আগ্রহের উচ্ছাস এই সমস্ত গীতি উচ্চাসিত। যাহার৷ 

এই সমস্ত সঙ্গীত রচনা করি দেঞ্জের মধ্যে সমশ্রেণীর নিকট গণ্যমান্ত হইয়াছে, তাহারা ভর 

সাধারণের নিকট “চাষাপপ্তিত” নামে অভিহিত। এই সকল চাষা পণ্ডিতগণ জীবনৈ কখনো 

কালিকলম হাতে করে নাই, কেবল প্রকৃতিজাত কল্পনাকৌশলে এবং ভাবের আবেগে, 

, কখন কৃষিক্ষেত্রে, কথন নৌকাচালনে, কখন গৃহের বারেগায়, কখন শস্যের ভার মাথায় 
ক্রিয়া কোন সময় সমবয়স্কের সঙ্গে পথগমনে এই সকল সঙ্গীত রচনা করিতেছে। 
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পৌষমাসের কতকগুলি অর্দভাঙ্গা “সোনাহার” সঙ্গীতের নমুন! দিতেছ্ছি-- 
১ 

খু 

৩। 

৪ 1. 

“চাঁগা বলে চ্যাগীরে এবার বড় বান 

উচু করে বীধব ভিটে খুটে খাব ধান। 

ধান খাব না পাণ খাব না খাব সোণার মাড়, 

ছুই হাত ভরে নেব ন্ুবর্ণের খাড়,। 

এক খাড়, না ছুই খাড়ু না খাড়, পাঁচ ছয়, 
রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোঁড়। চড়ে যায় । 

ঘোড়। চড়ে যেতে রে ভাই পাঁচ কাপড়া পায় । 

জগন্নাথের নফর তাই মাথায় বাদ্ধে সাড়ী, 
সে সাড়ী গে উড়ে পড়ে টাদথায়ের বাড়ী। 

টাদরখা -্টাদথ। কি কর বসিয়ে, 

তোমার পুত্র সভার মাঝে মার খায় আসিয়ে। 

আর মেরনা আর মেরনা ফুলবেতের বাড়ি, 

কাল সকালে দিব তোমার খাজনার কড়ি ॥ ইত্যাদি। 

ছ' ভ'রে নড়িয়ে, হম্তীর পরে চড়িয়ে । 
হস্তী হুল ছুল করে, তার উপরে পায়রা উড়ে। 

আয় পায়রা নাম্সে, লাফা বাগুণ ধর্সে। 

লাফা বেগুণ থল্বলায়, খেড়ে৷ ভাই থেড় খেড়ায়। 

খেড় খেড়াতি লাগল হুড়, কে যাৰি ভাই বেরামপুর। 
বেরামপুর ন! পাকপাড়া, তিন ছয় আঠার ঘোড়া । 

ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝিব, চাল গুটা হুই খুজিব। 

চেলের ভাত আজি গুজি, ধরে মরদ পা”ড়ে বুঝি ॥ ইত্যাদি 
দেশে এবঠুর উঠলো! বাহার, লোকের নাই নিদ্রা আহার। 

যেযার কাম করে ভাই, আমি তাই গায়ে যাই। 
পোষের হাড়-ভাঙ্গা শীতে, আমার সাথে আয় রে মিতে। 

এই পয়ারের ক্ষান্ত হলো, দোহার সকল বল বল বল। 

গোপালা ধোপা৷ কাপড় কাছে কন্ত,রীর ফুল, | 
আগু মুহুরি পত্র লিখে মধ্যে মধ্যে ভূলছ। 

চন্দ্র ঠাকুর পুজা! করে থাঁবল! খাবল! ফুল, 

কৈলাদ নাপিত ক্ষৌরি করে সগ্ধ উঠে চুল। 
বাদল কামার ক্কাঁচি গড়ে পায় চারিটি আনী, 
কচু গাছে বাদায়ে দিয়ে করে টানাটানি । 



লন ১৩১১ ] নিরক্ষর কৰি ও গ্রাম্য কবিতা । ১৪৩ 

কচু গাছে উঠিকে বলে সামাল সামাল, 
এত দুঃখ দিলিরে ভাই বাদল কামার ।” 

এইরূপ ভাবেন কৃষকশিশুবোধ্য জ্বলভ সহজ শব্ষ-বিস্তাসে এই সমস্ত গীতগুলি রচিত। 

এভদ্যতীত কোন কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত নিরক্ষর কবি দেশপ্রচারিত শুভ অগ্ডভ সংবাদ 

লইয়া এবং কোন বিশেষ ঘটনা! লইয়! এইরূপ ভাবের শবে পৌধপার্বণগীত রচনা করিয়! 
থাকে । এক সময় নলডাঙ্গার রাজ। প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবার বিবাহ দিয়! সমাজে একটি মহা 

স্থলস্থল উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সময় কোন একজন নিরক্ষর কবি গাইয়াছিল _- 

৫। প্যত বুড়ে!। নড়ি হাতে চললো নলডাঙ্গায়, 

যুবতী বিধবার বিল্পে করিবার আশাক্ক। 

বুড়ো হেটে যেতে থুবড়ে পড়ে তবু চলে যায়, 
] ঘাছিয়ে কবিবে নিকে গিয়ে নলডাঙ্গায়। 

দামী শ্টামী বামী জগী গৃহস্থেক্স ঝি, 
ডাকে তারা মালা লয়ে ( আয় ) গলায় পরায়ে দি। 

একাদশী বগুন! পোড়! এড়ান ধদি যায়, 

তাই তারা বুড়ে। যুবো! কিছুর দিক্ না! চায় &* ইত্যাদি + 

আব্বার কোন কোন নিরক্ষর কবি হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ, কোরাণ হইতে ঘটনাবিশেষ 
১ লইয়া এই পৌষপার্ধণগীতি রচনা করিয়াও প্রকাশ করিয়া! থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে 

স্থানে স্থানে মধুর কবিত্ব কেমন ন্ন্দরভাবে অলঙ্কারবিহীনা ষোড়শী রূপসীর, স্ভায় মৃছু মস্কর 
গতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন পদচারণ করিতেছে । থা. 

€। "নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান্, 
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম । 

রাত, ছুপুষুকালে রাণী খাটে চলে যান, 

শৃন্ঠ ঘর পেয়ে কষঃ সকল ননী খান। * 

ননি খেলো কেরে গোপাল ননীখেলে! কে, 

আমিত ধাইনেই ননী বলাই খেয়েছে। 

এক গ্োগী উঠে বলে ওরে ননীচোর-- 

এই ত খালি,ডাগু তেঙ্গে হাতে মাথা তোর, 
ঘলাই ত খায়নি ননী কৃষ্ণ বাগ্ডিল পুরেছে। 
তখন রাগে ক্লাণী উঠে গিয়ে ঝাপদে ছিড়ে নিয়ে, 
গাঁভী-ছাদন-দড়ি দিয়ে বান্ধলেন কষে গিয়ে। 

জাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ কদম গাছেয় ডাল, 

গোপীনগণ বলে' ক সাজাল সামা: 



রা সহিতয-পরিষৎপক্িকা। [জা 
আগায় পাতায় বেড়ান কৃষ্ ভালে না দেন পা, 

নেমে আয় রে সোণার যাছু আর বীধ ব না ॥” ইত্যাদি 
যে সঞ্কল ভদ্রাভিমানী ব্যক্তি কোন সময় 'ঘটনাচক্রের আবর্তনে পড়িয়া কৃষিসমাজে ভ্রমণ 

করিয়াছেন, তিনিই অপর অপেক্ষ! কৃষিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রহস্ত অনেকটা পরিজ্ঞাত আছেন। 
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র ক্ষক সকল অমার্জিত অসংস্কত হৃদয়ের যে মহতী শক্তি দ্বারা শিক্ষিত 

স্থসংস্কৃত হৃদয়ের সহিত সাংসারিক ব্যাপারে অসীম ঘাত-প্রতীঘাত নিয়ত সহা করিয়া আনন্দ- 

ময়ীর বিমল আনন্দরাঁজ্যে আংশিক আনন্দ লাভ করিতেছে, তাহা ভদ্রাভিমানী ব্যক্তিবর্গের 

ভাগ্যে বড় একট! ঘটিয়! উঠে না। হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছাস সময়ে সময়ে যখন নিরানন্দের 
ঘোর বিভীষিকাময়ী যন্ত্রণার করাল দংশনে জর্জরিত হইয়া উঠে, তখনও নিরক্ষর 

কৃষক কবি কবিত্বের কোমল আসশ্বাদ ভূলিতে পারে না, এই জন্ত এই সকল 

নিরক্ষর কবিগণ আপন আপন বালকগণকে পরম্পরের সহিত বিবাদ ছলে একরূপ কবিত্বময় 

কলহ শিক্ষা দিয়। থাকে। এই সঙ্গীতকলহ ছুই বা ততোধিক বালকসমূহে গীত হয়। ইহাকে 

সাধারণতঃ “হাবুগীত” কহে। ইহার ভাষ। বড় অন্লীল। কিন্তৃস্থানে স্থানে শ্লীলতাময় শব্দ- 

বিশ্যানও আছে। 

“ এই হাবুগীত গাইবার সময় কৃষক শিশুগণ ছুই চরণ বিস্তৃত করিয়া বামহস্ত বক্ষের সঙ্গে 
বদ্ধ করত দক্ষিণ হস্ত নাঁড়িয়! নাড়িয়া সুরের সঙ্গে গাইতে থাকে । আর সময় সময় মুখে 

এক প্রকার হান্তোদ্দীপক শবের সঙ্গে বগল বাজাইয়! সঙ্গীতের উপসংহার করে। এই সমস্ত ॥ 
গীতগুলি অশ্লীল হইলেও ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট নিপুণতা আছে। পাঠকের কৌতুহল ব্যাধির 
প্রশমন জন্ত ছুইটি মাত্র গীতার্ উদ্ধৃত করিলাম,__ 

১ “বাছুরে বাছুরে যুজ নেগেছে__ 

তোর এ'ড়েতে ধূম ধ'রেছে। 

তামাক খাবি ভাঙ্গা ডাবায়, ধল্যায় কামড় দেবো-_; *₹*%₹ ৮৯ 

তোর কলা! কাণে টান মারিয়ে লেজ মুড়িয়ে দেবো! ॥ ইত্যাদি 

২। হাড় গিলেরে ভাই, চিড়া কোটরে খাই, 
এক্টা চিড়ে কম পঞ্লে দাদার বাড়ি যাই, 

দাদার আছে দোয়! গরু আমার আছে ভাই, 
ছুই ভায়েতে যুক্তি করে মধুপুরে যাই ॥” ইত্যাদি 

আহা যখন কৃষককামিনীগণ পিতা ভ্রাতার সম্মুখে বসিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বমযন গীতি- 
প্রবাহে ভাসিতে থাকে, তখন তাহাদিগের সেই শ্বল্প সলঙ্জ কৃষ্ণ তারকময় চক্ষুর দিকে চাঁহিলে 

প্রাণে যে কি অপুর্ব বিমল আনন্দ উপস্থিত হয়--যিনি তাহা শ্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তিনি 

তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ধন্ত প্রক্কৃতির প্রিয় নিরক্ষর কবিগণ, 
তোমাদের কবিতাই জাগতিক কবিতা-”যে কবির কবিতা তোমার সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয় 

হাবুগীত। 



' সদ ১৩১১] 'মিরক্ষর কবি ও শ্রাম্যকবিতা । ১৪৫ 
ভাষায় মানবকে ছদয়ের অন্তঃস্তল অধিকার করাইতে পারে, তিনিই কবিত্বময় ৬গতের গৃঢ 
রহুম্ত পরিজ্ঞাত্ত আছেন। সেই জন্য একজন দ্াশনিক কবি বলিয়াছেন---. 

*কবিরাই জানে ধর! তোর লীল! খেলা 

তাতে আর তোতে ভেদ করে নাকে তান্ন! 

তোমার হৃদয়ে তিনি সদ! জাগরিত, 
নলিনীদলগত ফুল্ল সলিলের মত ॥” 

অতঃপর আমর! এই স্থানে এই অংশের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু একটি 
কথা আছে, আজকাল পুস্তকে কোন পুরাতন প্রাচীন রীতিনীতি বা আমোদ উৎসবের 
উল্লেখ না থাকিলে কালে তাহা! একেবারে দেশ হইতে বিদুরিত হইবে। যেহেতু অধুন! 

পাশ্চাত্য সত্যতার কুহকে ভারতীয় অকৃত্রিম ভাবগুলি প্রামই মুহামান হইয়! পড়িয়াছে । আমরা 

এখন অনুকরণ প্রণালীর কৃতদাস--ইউরোপ আজ আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষক। যে 

জাতি একদিন সমগ্র জগতের শিক্ষকস্থামে বসিয়া মানবে আর দেবতার তুল্যরূপ ক্ষমত| 

প্রদর্শন করিয়াছে, আজ সময়ের মহীয়সী শক্তির গুণে সেই জাতির'বংশধরগণ বিদেশীর নিকট 

অধ্যয়ন করিয়া সভ্য হইলাম ভাবিয়া অহঙ্কারে ম্ফীতবক্ষ। এইজন্য প্রাচীন ভাবগুলি 

পুন্তকাকারে রক্ষ। করাই সঙ্গত বলিয়া গ্রথিত হইল। ১ 

*সারীগীত” অতি পুরাতন, যখন ভারতে হিন্দুগৌরবরবি অস্তমিতপ্রায় অথচ ইস্লাম- 
গৌরবস্ুধ্য প্রদীপ্ত গ্রভায় সমুস্তাঁসত, তখনও বঙ্গে সারিগীত ছিল। প্রমাণন্বরূপ প্রাচীনগণ 

বলেন যে, যে সময় নাটোররাজ্যাধীশ্বরী প্রাত:ম্মরণীয়া ভবানীর 
কন্ত! সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে যশোহ্র জেলার লুপ্তগৌরব মহম্মদপুরে 

অবস্থান করিতেন, তখনও দশভ্জার পুজার পর বিজয়ার দিন সারীগীত গীত হইত? 
অদ্যাপিও মাগুর মহকুমার পূর্ববাংশের লোকে গাইয়! থাকে যথা-_ 

প্হারে ও মাঝি বসে ভাবিস্ কি, 
ধান দৃব্ব| লয়ে হাতে দীড়ায়ে আছে ধি। 

ভালে। ছুদে চিনি দিয়ে রাঁমসাঁগরের ধারে, 

তার! দেবী রাণীর মেয়ে ঈীড়ায়ে পথের ধারে । 

দশভূজা করে পুজ। প্রসাদ লয়ে হাতে, 

দশমীর আরতি দিতে দীড়ায়ে আছে পথে ।”' 

এই সকল প্রচলিত সারিগীত দ্বারা ধাস্তবিক আমরাও বুঝিতে পারি যে, সারিগীত বন 
পুরাতন, কিন্তু ভাষার শব্ববিস্তান দেখিলে অভিনব বলিয্লাই অনুমান হয়। যাহা হউক সানী 
গীতে অন্তান্ গ্রাম্যকবিতা হইতে শব্ধমাধুধ্য অধিক। 

যশোহর জেলার প্রদিদ্ধ জমিদার নড়াইল রায়বংশের পুরুষসিংহ ৬রামরতন রায় জমিদারী 
এভার বলবত্তা প্রকাঁশের জন্ত “জলযাত্রা” নামে একটি উৎনব করিয়া তাহাদের কুলদেবত্তা: 

৯৪ 

সারীগীত। 



১৪৬. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [ওর সংখ্যা 
স্থাপিত বিগ্রহ *গোবিন্বরায়*কে শ্রারণমাসে নৌকাপথে বাইচ, দিয়া লইয়া বেড়াইতেন, 
যেহেতু এই জমিদারবংশের স্থাপয়িত৷ শ্বনামখ্যাত কালীশঙ্কর দন্ত (রায়) যংকালে প্রাতঃ- 

স্ররণীয়া দ্বিতীয়া অরপূর্ণা মহারাণী ভবানীর প্রতিনিধিরূপে চাঁকলে ভূষণার নায়েবী করিয়া 
নাটোর রাজবাড়ীতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, শুন! যায় এবং কিম্বদস্তী প্রকাশ করেধে 

সেই সময় কাঁলীশঙ্কর বঙ্গবিখ্যাত উত্তররাটীয় কায়স্থকুলতিলক যশোহর মহল্মনপুরের রাজা 

বীর সীতারামের স্থাপিত “লক্ষ্।নারায়ণ” বিগ্রহ গোপনে নড়াইল রাজধানীতে আনয়ন করিয়া- 

ছিলেন। লক্ষমীনারায়ণের শ্রাবণ-পুর্ণিমায় আগমন হয় এবং জলপথে আদিতে আসিতে 

নবগঞ্গার সঙ্গমস্থান মধুমতীর.তীরস্থ ভাটিয় পাতার ত্রিমোহনায় গোবিন্দরায় নাম গ্রহণ করিয়া 
আগমন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া রতনবাবু জলা! প্রথার স্থষ্টি করেন। ছুঃখের 

বিষয়, এই জমিদারবংশের পূর্ণদেবতা গোবিন্দ রায় বিগ্রহ বাঙ্গাল! ১২৮২ সালে নড়াইল বাড়ী 
হুইতে দালানের ছাদ ভাঙ্গিয়া অনেক জীবহত্যার পর পূর্ণবিগ্রহত্ব হারাইয়৷ অন্তহৃত হইয়াছেন। 
এখন নামে গোবিন্দরায় আছেন-বিগ্রহের বিগ্রহত্ব কতদূর আছে তাহা! তদীয় সেবকগণই 

জানেন। এই জলযাত্র। উৎসব গে(বিন্দরায়ের একটি উৎসব বিশেষ। অদ্যাণিও ইহা নড়াইল 
জমিদ্ারগণ কর্তৃক আচরিত হইয়া থাকে । এই জলযাত্রার দিন নমশূদ্র মালে! জালিয়া প্রভৃতি 

নিয়শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ সারীগীত গাইয়া থাকে । একদিন এই জলযাত্রীর উংসবে গ্রন্থকার কোন 

কার্য বিশেষে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রুত গুটি কয়েক সারীগীত শুনিয়। গ্রন্থকার অতি 

মুগ্ধ হন। অগ্ত তাহাই প্রসঙ্গাধীন মনে পড়িয়া এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইল। এই সকল নিরক্ষর 
কবির গীতিকবিতায় ও শিক্ষিত কবির গীতিকবিতার কবিত্বে কত প্রভেদ, তাহ গ্রীয় 

পাঠক দেখিতে পাইবেন । 
“আরে ও কানাই পার করে দে আমারে, 

আজিকার মথুরায় বিকি দান করিব তোমারে । 

তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না। 

কোথায় রাঁখবো৷ দইয়ের পশর! কোথায় রাখবো পা ॥ 
শুনে কানাই বলে তখন শোন রসবতি, 

ভরাকালে ভর! গাঙ্গে কেন এলে যুবতি। 

আগ! নায়ে রেখে দই মান্বখানেতে বস্ 

ফুঁটিক ফুটিক ফেল জল লঙ্জায় কেন ভাস । 
সর্ব্ব সখী পাঁর করিতে নেব আনা আনা 

বাধিকারে পার করিতে নেব কাণের সোণা ॥ 

আর একদিন বিজয়ার বিসর্জন প্রক্রিয়া সমাপনাস্তে গৃছে ফিরিতেছি। মনে কেধ 

মিরাশার উপর নিরাশ! একাধিপত্য করিতেছে । শুক বৈরাগ্য আর উদ্য্শৃন্যত। লইয়া 
নৌকার এক কোণে বসিয়া অনস্ত আকাশের অনস্ত তারারাজির মাধুরীসহ দশমীর চন্দ্র অস্ত 



সন ১৩১১] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিত]। | ১৪৭ 

যাইতেছে দেখিতেছি, এমন সময় একটি সারীগীতে আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরস্থন্দরের সন্নাস- 
স্থৃতি জাগাইয়! আমারে একেবারে দশমীর চাদের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বৈরাগ্য প্রবৃত্তির 
অধীন করিয়া তুলিপ। একজন কৃষক-গায়ক পায়ে ঘুজ্ব,র দিয়া নৌকার দীড়ের বন্ধনীতে 
লোহার কড়া লাগাইয়! প্রত্যেকবাঁর নৌকা! সঞ্চালন সহ গাইতেছে-- 

“কেমনে বাঁচিবে তোর মা-- 

আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না। 

যখনে জন্মিলে নিমাই নিম 'তরুতলে 

আমি বাছিয়! রাখিলাম নাম নিমাইটাদ তোমারে । 
সন্ন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও 

ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণচনাম আমারে শুনাইও । 

সোণার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা! রাঁয়, 

ঘরে বিষুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়। 

কাচাসোণার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাথিবে, 

শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে ॥* ইত্যাদি 

এইরূপ অপুর্ববভাঁবব্যগ্রক করুণরসপ্রবণ সারীগীত সেই বিজয়ার নিরাশ হৃদয়ে ১শুনিয় 
কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুপাত না করিয়! থাকিতে পারেন ? যাহার! এই সকল আবেগময় গীতি- 

কাব্যের কবি, তাহার! নিরক্ষর হইয়াও শিক্ষিতের হৃদয় পূর্ণবূপ অধিকার করিতে শিখিয়াছে ॥ 

ধন্য নিরক্ষর কবির কল্পনাপ্রবণ বিষয়নির্দেশশক্তিকে ! সমস্ত সারীগীতই পৌরাণিক 

দেবদেবীর কাহিনীপুর্ণ করুণা, প্রেম, ভক্তি এবং দৈন্য বা আর্তিতে সংবদ্ধ। প্রসঙ্গাধীন আর 
একটি গীতের ছইটি চরণ স্বৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, যথা-_ 

.. «৫সোণার কমল ভাসিয়ে জলে আমার ম! বুঝি কৈলাসে চলিল। 

হাস ম'ষ দিয়ে মাগো ক'ল্লেম তোর্ পূজা, 

কোথায় ফেলে গেলি এ সব ওমা দশভূজা1 । ( সোণার কমল) 

মাগে! কার বাড়ী গিয়েছিলে কে ক'রেছে পুজা) 

কার জন্ম ক'লে সফল হ'য়ে দশভুজা। ( সোণার কমল ) 

সন্ন্যাসী না হ'ব আমি বৈরাগী না হ'ব, 

আমার মাঞ্মর পায়ের রাঙ্গা জবা মাথায় তুলে নেৰব। (সোণার কমল ) 

কি দেখিতে এলে মাগো গেলে কি দেখিয়ে, 

তোমার দুধের ছেলে মরে মাগে! তুর্গাহুর্থা বালে ॥৮ ইত্যাদি 

আহা মাতৃভক্ত সম্তানের ইহা অপেক্ষা শোকের সঙ্গীত আর কি হতে পারে । মাঁ চলিয় 

গিয়াছেন, মাতৃতন্ত পুত্র' মায়ের চরণাক্কার লইয়! কর্তব্যের পথে সাংসারিক কাঁধ্য করিজে। 



১৪৮ সাহিত্য-পারষত-পত্রিকা । [ওর সংখ্যা 

চলিল ণ এই বিষাদব্যাপমান কবিতা যে কবির কল্পনাপ্রন্থত তিনি নিরক্ষর হইলেও পূর্ণ শিক্ষিত, 

'ক্কবক হইলেও ভদ্রাভিমানী ভদ্র হইতেও ভদ্রতর। ( ক্রমশঃ ) 

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য | 

পয়ার ছন্দের উৎপন্তি। 
বঙ্গসাহিত্যের প্রথমযুগের প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় আদি কবি "ফুলের মুখুটী” ফুলিয়ার ব্রাঙ্গণ 

কবি কৃত্তিবাঁস ও বন্গুবংশাবতংস কায়স্থকবি মালাধর বন্থু গুণরাজ খণ এই উভয়ে যথাক্রমে 
র শরামায়ণ* ও *্্রকষ্ণবিজয়ে* যে ছন্দের অবতারণা করেন, তাহারই নাম প্পয়ারশ। প্পয়ার” 

ছন্দও সেই অবধি বঙ্গ-সাহিত্যসাগরে একটান! স্রোতে প্রবাহিত হইয়। আগিতেছে। যে ছন্দ? 

এতদিন বঙ্গসাহিত্যের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির 

ইতিহার্স সনবদ্ধে এ পর্যন্ত কোন সাহিত্যতত্ববিদি কোন কথাই বলেন নাই বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই সামান্ত একট! বাঙ্গাল ছন্দের উৎপত্তি সব্বন্ধে মাখা 

ঘামাইয়া বৃথ! সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? কথাটা সাধারণ ব্যক্তির মুখেই শো! পায় বটে ১ 

কিন্তু ধাহারা! সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ লাভ করেন, এরূপ সাহিত্যসেবিমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন যে ছন্দ বঙ্গপাভিত্যের আদি স্তর হইতে আধুনিক স্তর পধ্যন্ত সমান ভাবে বর্তমান, 
তাহার উৎপত্তির একটা ইতিহাস জানিয়া রাখা! প্রয়োজন । ইংরাজি সাহিত্যের আদি স্তরের 
আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন প্রথম ও প্রধান কবি চসাবের কবিতার আলোচনা! 
নিতান্ত প্রয়োজন) চসারের কবিতার আলোচন! না করিলে যেমন ইংলগ্ডের প্রথমযুগের 
সাহিত্যের আলোচনা! অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের প্রথম ও প্রধান কবি 
কৃত্তিবাসের কবিতা পয়ারের আলোচন! না করিলে তাহা! অসম্পূর্ণ থাকিবে; অধিকন্তু পয়ারের 

উৎপত্তির আলোচন! বাদ দিয়! বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের আলোচন! হইতে পারে ন। 
পাশ্চাত্জাতির নিকট ভাষাতত্বের আন্বাদন পাইয়া! অৰধি আমাদের দেশের সাহিত্য- 

ততত্ববিদ্গণ বঙ্গভাষার আগ্ভকাল হইতে বর্তমান কাল পধ্যন্ত বন্গসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক 
ইতিহাসের আলোচনা! করিতে আর্ত করিয়াছেন এবং তন্বারা কত প্রাচীন কাব্য কত প্রাচীন 
পুঁথির উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচনা কালও নিরূপিত 
হইয়াছে; কিন্ত ছুঃখের বিষয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রাচীন বিষয় পরার ছন্দের কথা 



সন ১৩১১] পয়ার-ছন্দের উত্পত্তি। ১৪৯ 

এ পর্যন্ত কেহই কিছু বলেন নাই, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কেবল "বাঙ্গালাভাষা ও 
সাহিত্যবিষয়ক্ গ্রস্তাব*-লেখক পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ভ্যায়রত্ব মহাশয় উক্ত পুস্তকে 

পয়ারছনোর উৎপত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত পুস্তকের সমালোচনা: 
উপলক্ষে গুথ্ম্ বর্ষের *বঙগদর্শনে” বঙ্গের সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্পাদক স্বীয় বন্কিমচক্ত্র' 

চট্টোপাধ্যায় এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন) কিন্ত তাহাদের মধ্যে কোন মহাত্মাই 
কোনরূপ সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 

চট্টগ্রামের প্রাচীন বাঙ্গালা পু'থির অন্্যতর অধিকারী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম মহোদয়কে 

এই পয়ার সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তিনি প্রত্যুত্তর যাহ! লিখিয়াছেন নিষ্বে 
তাহা উদ্ধৃত করিলাম £--পপারস্তভাষায় পয়ার বলিয়। কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই। টট্টগ্রামের 

ছেলেদের মধ্যে “বাথ পয়ার” নামক এক খেল! প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পয়ার 

শবের উদ্দিষ্ট কি বুঝি না। বোধ হয় আলাওল সাহেবের রচিত ”“সগুপয়কর”* নামক পুঁথির 
কথা গুনিয়াছেন। তাহাকে সাধারণতঃ লোকে পসপ্তপয়ার* নামেই অভিহিত করিয়! থাকে ।' 
উক্ত স্থলে ”পয়কর” শের অর্থ ছবি। *পয়কর” শব্টি পারসী । পয়করের পরিণতি লোকের 

মুখে প্পয়ার* হইয়াছে দেখিলেন ! এই হিসাবে পয়কর হইতে পয়ার উৎপত্তির একটা কারণ 
অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান বন সেটা এখানে উল্লেখ করিলাম” । তাহার 

অন্মানের “ক” অংশ যথ। £ 

“আপনি জানেন যে, ি বিশেষ রসের বা ছন্দের অবতারণ! স্থলে প্রায়ই ব্রিপদী 

একাবলী জোটক প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার প্রাচীন কবিগণ করিয়া গিয়াছেন। এরপ স্থানে 

বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ কোন বর্ণনা থাকে না; অর্থাৎ গল্প ব! ঘটনার বেশী বর্ণনা থাকে না ॥ 

প্রাচীন পৃ'খিমান্রেই দেখিবেন, যে অংশ তথায় *পয়ার” চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে স্তুল ঘটনা! 
মাত্র বর্ণনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন পয়ার অংশে বিশেষ কোন 

বসের বা সৌন্াধ্যের বিশ্লেষণ প্রায় থাকে না । চিত্রকরের ছবি ও কবির কাব্য বর্ণিত “ঘটনা” 
একই জিনিস বলিয়!, বোধ হয় কবির কাব্যখানি একট। ছবি ভিন্ন আঁর কিছুই নছে। আমার 
বোধ হয় ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কৰি ছবির সৌন্দর্যযমাত্র প্রদর্শন করেন, আর পয়ারে ঠিক 

ছবিটাই প্রদর্শন করেন । এই জন্ত কাব্যের গল্পাংশট! “পয়করণ বা “পয়ার” নামে অভিহিত 
হইয়াছে ধোধ হয়।” 

তাহার অনুমানের “ধ” অংশ যথ৷ £-_ 

“মুললমানেরা পপদ্ম'বতী” প্রভৃতি পুঁথি গানের সুরে পাঠ করিয়া থাকেন... ( ভাল 

গাঁয়কের! (যাহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত) রাগ ও ছন্দান্থ্যায়ী গাইয়া থাকে ; সাধারণ গায়কেরাও 
বন্য সাধ্যানছসারে গায়। “পয়ার” অংশ তিন্ন অপরাপর স্থলে গায়কেরা রাগ ছন্দ ধরিয়! 

* গ্রজিষৎ-গুতিরা। ১*ম ভাগ ৩৪ সংখ্যা ওপৃং নং ১২১ ত্ষ্টব্য। 
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বিশেষ মায়াস সহকারে গান করে ।......... সেই জন্য পয়ারে আনিয়া! তাহারা সাধারণ ভারে 
(কোন রাগ ছন্দ না ধরিয়াই ) পড়িয়া কেবল গল্প শুনাইয়! যায়। ইহাতে যেমন পরিশ্রম 
কম হয় তেমনি দ্রুত পাঠ করা যায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহাতে শ্রোতৃ-দর্শকের 

ছবি” দর্শনট। শীঘ্ব শীত্র হইয়া থাকে । পয়ারে গল্লাংশের আধিক্য থাকে বলিয়। শ্রোতৃগণের; 

মন গল্প শুনিবার জন্তই ব্যগ্র থাকে, গায়কের গানের মাধুর্যাদির দিকে তাহাদের বড় খেয়াল 
হয় না। এখানেও আমার বোধ হয় *পয়ারে” ছবিমাত্র দেখান হয় বলিয়া উহ *পয়কর” বাঁ 

পয়ার নামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে”। 
তাহার অনুমানের প্গ” অংশ যথা £-- 

প্টট্টগ্রমের প্গজীসাহেবের গান” প্রচলিত আছে । তাহারা গায়ককে ণগাইন* 

বলে। গাইন ঠিক পুঁথি-পাঠকের মতই করে। স্থানে স্থানে ঘোষ! (ধুয়া ) ধরিয়া! তাল ও' 
নৃত্য সহকারে গীতের সুরে কোন রপসযুক্ত কথার বা অংশের বর্ণনা করিয়া! যায়। পরে যেন 

বিশ্রামার্থই বিন! তানলয়ে কথার মত ভাষায় দ্রুতভাবে কতকটা গপ্প শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া 

দেয়। সেকালের যাত্রা-পুস্তকে “পটী” অংশের যে কাজ উক্ত অংশে পগাজীর গাইনের”ও সেই 

কাজ। এখানেও বলাঁ যাইতে পারে যে, এতক্ষণ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া গাইন 
“্ণন্নরূপ ছবি* প্রদর্শন করে ! সুতরাং পয়ার চিত্রবোধক “পয়কর” হইতে আসিয়াছে অনুমান 

কর! অসঙ্গত বোধ হয় না” । 

- তাহার অনুমানের “ঘ” অংশ যথা £ 

“সাধারণতঃ গল্পষুক্ত অংশই যখন *পয়ার” বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে দেখা! ঘাইতেছে 

এবং প্গল্ল* যখন কাব্যে *চিত্র” বাঁচক হইতে পারে, তখন ”্পয়কর” হইতে পয়্ারের উৎপত্তি 

কিছুতেই অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হয় না। বল! উচিত পয়ারে গল্প ভিন্ন অপর রসানির বর্ণন! 

যে খুব কম, তাহা অসংখ্য প্রাচীন পু খির দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে । এ কথা সত্য ফে 

অনেক কবি পপয়ারে* বিবিধ রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়। গিয়াছেন। তবে এখানে একটা 

কথ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে ধফেঁ বর্গভাষায় গল্প বা! চিত্রবাচক এত শব্ধ থাকিতে পারম্তভাষার 

দ্বারস্থ হইতে হইল কেন? কেন যে হইল, সে বিষয়ের মীমাংস! সহজ না হইলেও তাহারও, 

একটা কৈফিয়ৎ দেওয়! যাইতে পারে ন| এমন নয় ! ইত্যাদি ইত্যাদি । & রর 

ক ক ্গ * বলিতে ভূলিয়াছি পারসীতে 

“পয়কার” ও *পয়গার” বলিয়। আরে! ছুইটী শব্দ জি? ) *পয়কার* লড়াই এবং প্পয়গার”ও, 

লড়াই, এরেদ! ব| ইচ্ছা । “পয়কর* শবের অর্থ পারস্তাতিধানে “সফল” ও জিসিম্” বলিয়া 

লিখিত আছে ।” 

্রীযুক্ত আবুল করিম মহোদয়ের উক্ত অনুমান চত্ুষ্য় ভাষাতত্ব হিসাবে অমূল্য হইলেও, 

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টিকিবে-কি ন! সন্দেহ এবং তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে । 

এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির চেষ্টায় যতফুর'অবগত হওয়া সম্ভব, তদ্িষর প্ৰঙীয় সহিত 



সম ১৩১১ ] পয়ার-ছন্দের উৎপত্তি । ১৫১ 

পরিষদে”র সাহিত্য-সেবী সদন্তবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্বে উক্ত পরলোকগত পণ্ডিত 

রামগতি স্তাক্রস্ব ও মনম্বী ৬বক্কিমচন্ত্র এই উতয় মহোদয়ের মতামত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । : 

গ্যায়ধত্ব মহাশয় বলিতেছেন “কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার বঠমান ্পয়ার' সংস্কৃত কোন 

ছন্দের অন্নরূপ নহে, উহ! পারসীর “বয়েং* নামক ছনোর অনুকারক। একটি প্বয়েৎ* 
, উদ্ধত হইল-_ 

পরমা ববখ. সায় ববহালম]। 

কে হাস্তেম আদিরে কমন্দে হাওয়। ॥৮ ( পনদনাম! ) 
দেখ, এই শ্লোক ভ্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত, ইহার পূর্ববর্দে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, 

কিন্তু পরার্ধে সপ্তাক্ষরের পর ) পূর্বার্ধের তির গর ৫টী অক্ষর এবং পরার্ধের যতির পর ্টা 
অক্ষর অবশিষ্ট থাকে এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপত! বোধ হয় না”। মনস্বী বন্িমচন্দ্র, 

যাঁয়রত্ব মহাশয়ের উক্ত মতের পোষকত! করিয়! বলিতেছেন পপয়ারের সহিত ইহার কিঞ্চিম্াত্র: 

সাদৃশ্ত নাই ) উপরে এক ছত্র ও নীচে এক ছত্র ইহাতেই যে কিছু সাদৃশ্ঠ হউক, ছন্দোগত কোন 
দাদৃশ্ত নাই।” তিনি আরও বলিয়াছেন পূর্বোক্ত বয়ে লঘুগুরু ভেদায্মক ছন্দ। পয়ার 

আধুনিক ছন্দ। না মাত্রাবৃত্তি না অক্ষরবৃত্তি। বন্কিম বাবুর মতে উক্ত বয়েৎ কিন্তু সংস্কৃত 

ভূজঙ্গ প্রয়াত ছন্দের অনুরূপ” এবং তজ্জন্ত তিনি বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেনণ 

্ায়রত্ব মহাশয়ের মতে “সংস্কৃত যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্ত আছে তাহাকেই 
&হার মূল বল! লঙ্গত”। বদ্ধিমবাবু কিন্ত এ মত স্বীকার করেন নাই। পারসী ভাষা হইতে 
যে পয়ারের উৎপত্তি ম্পষ্টতঃ একথাও যেমন তিনি স্বীকার করেন নাই, সংস্কতকেও তেমনি 
পয়ারের উৎপত্তিস্থান বলিতে কুন্তিত হুইয়াছেন। উপরি উক্ত পারসী বয়ে ঠিক পয়ারের 

অনুরূপ না হইলেও বিশ্ববিশ্রুত পারসী কবি প্সাদী” বিরচিত নিয্ললিখিত কবিতাটি কিন্তু বাঙ্গালা 

পয়ার ছন্দের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় £-_ 

“্বণী আদম আজায় য়ক দ্বীগরন্দ। 

কেদ্রর আক রীনশ জীরক জৌহরন্ন 1 
চু অজবে যদরদ ওরদ রোজগার। 

দিগর অজব ছারান্ মান কয়ার্॥ 

ভূগর মেহনাত দীগর | বেগমী । 
ন শারদ কেনামৎ নেহন্দ আদমী ॥৮ 

চ্যায়রড় মহাশয়ের উক্ত বয়েং সম্বদ্ধে যিনি যে আপত্তিই উত্থাপিত করুন না কেন, সাদী 

বির উক্ত কবিতা সম্বন্ধে কিন্ত কোন আপিই প্রযুঞজা হইতে পারে না। অধিকস্ত উহার 

সহিত প্রাচীন বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের বিলক্ষণ পাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। আধুনিক চতুর্দশ অক্ষরে পরি- 

মিত পয়ারের সহিত ইহার অক্ষরগত সারৃশ্ট না! হউক এবং ইহার মাত্রাও আধুনিক পয়ার 
ইন্দের অনুরূপ না হইলেও গ্রাচীন বাঙাল! পঞ্জারের সহিত ক্ষি মাত্রা কি অক্ষর এই উভয় 
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বৃত্তির সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্ঠ আছে বলিয়! বোধ হয়। কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের 
কবিত! যাহা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি প্রতৃতিতে দৃষ্ট হয়, তাহ! পাঠে উক্ত সাদী কবির কবিতার 

মছিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ সাদৃশ্ত সত্বেও আমরা* কিন্তু উক্ত 

পারসী কবিতাকে বাঙ্গালা পার ছন্দের উৎপত্তিস্থান বলিয়া! স্বীকার করিতে পারি না; 

কেন ন৷ পূর্বেই বলিয়াছি ইতিহাস ইহার অন্তরায় । আরও এক কথা এত্দ্দেশে সাঁদী কবির, 
কবিতা প্রপিদ্ধি লাভ করিবার বহুপূর্বে অর্থাৎ এদেশে পারসী ভাষা প্রচলনের বহুপূর্ববেই 

বঙ্গনাহিত্যের হ্ত্রপাত হইয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যের স্ুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে পয়ার ছন্দেরও 

আবির্ভাব দেখিতে পাঁওয়া যার। পারসী ভাষ! হইতে যে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হওয়া 

সম্ভব নয়, তাহা মনম্বী বন্কিমচন্্র এতিহাসিক যুক্তিবলে অতি সুন্দরর়ূপে তাহার অপূর্ব ভাষায় 

বুঝাইয়াছেন। তিনি.বলিয়াছেন “মুসলমানেরা ১২০৩ খুঃঅঃ বঙ্গ জয় করেন । বঙ্গভাষায় বহুদিন 

পর্য্যন্ত কোন পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা যখন চৈতন্তদেবের ভক্তিবাহিনীতে 

নিজ তরণী সাজাইয়! একদিকে আোতোমুখে যাত্রা! করিবার উদ্ধোগ করিতেছিল, সেই সময়েই 
পারসী ভাষা আসিয়! সেই তরণীতে আপনার কতকগুলি কায়দা কতকগুলি রীতি শত শত 

শব আনিয়া! তুলিয়! দিল। ভাষা সেই বৈনেশিক গুরু ভারে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। 

গারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত দেড় শত কি দুই শত 

হইতে প্রায় সাড়ে তিনশ বর্ষ পারসী কেবল রাজদরবারের ভাষা ছিল। পরে তাহার (আকবরের) 

মহাচিন্ন হিন্দু মুদলমানে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টায় অনেক গুলি ফলের মধো 

প্উর্দভাষা” একটা ফল। ক গগ * * বিখ্যাত হিন্দু রাজা তোড়রমল্ল আকবর সাহের 

রাজস্ব সচিব ছিলেন। * * * *% রাজা তোড়র মল্প হিন্দুজাতির কারণ জানিতে পারিয়! 

কিসে সকলে পারসী শিখেন তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজস্ব সচিব; তিনি তদীয় 

বিভাগে ১৫৭৬ অবে এই নিয়ম করিলেন যে সাআজ্যের সমন্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্তী 

কাগজ পত্র এবং অন্তান্ত তাবৎ বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে । উক্ত 

এঁতিহাসিক তথ্য হইতে আমর! এই অংশ বুঝলাম যে রাজা ভোড়র মল্লের বিধি প্রচারিত 

হইবার পর হইতে এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে পারসী শব্ধ প্রবেশলাভ করিতে থাকে। ইহার 
পূর্বে এতদ্দেশীয়গণ পাঁরসী ভাষা আলোচনা করিতেন কি ন| সন্দেহ। ছুই একজন নবাব 

সরকারে কাধ্য উপলক্ষে পারসী শিখিয়। থাকিলে তাহা! শিক্ষার মধ্যে গণ্যই নহে। আরও 

এক কথা, এখনকার ইংরাজি যেমন রাভাষ! তখনকার, পারসী ভাষ।ও রাজভাষার সামিল ছিল, 

সুতরাং উদরান্নের ভাষ! বলিয়া! লোকে পেটের দায়ে মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা ( আদালতী 

ভাষা) শিখিত। এইরূপে যে কোন অর্থকরী ভাষ৷ সাধারণ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট না৷ হইলে কোন 

* আমর। এই প্রবন্ধে প্রাচীন কবিদিগের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন তর্কের অবভারণ। না করিয়। মাঝামাঝি 

একট! সময় প্রধন্ধোক্ত বিষয়ের পৌর্ব্ধাপর্ধ্য কাল ধরিয়। লইয়াছি।--লেখক। 



৪ ্ এ এ রদ 

সন ১৩১১] পয়ার ছন্দের উৎপতি। ১৫৩ 

তাঁধাই তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। যে ভাষা যতদিন পধ্যন্ত না অন্য ভাষাভাষীর 
সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, ততদিন সে ভাষা এ সকল ভাষাভাষীর সাহিত্য মধ্যে কখনই প্রবেশ 

লাভ করিতে পারে না। অতএব আকবরের সময়ের পূর্ববর্তী প্রচলিত পারসী ভাষা হইতে ৷ 
যে কোনরূপে হউক পয়ার শব্দের উদ্ভব হইলে তাহার পুর্বে রচিত রতিদেবের 

মৃগলুব্ধ কাব্যে প্পয়ার” শব্দের উল্লেখ কোথা হইতে আদিল? পারসী ভাষা হইতে 

যে পয়ার শব্দ ব৷ ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা মুনলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গাল কবি 

আলাওলের কবিতা হইতে প্রমাণীকৃত হইতেছে । কবি “আলাওল” সপ্তদশ শতাব্দীর কবি 

ইহার পূর্বে একমাত্র মুসলমান কবি দৌলত 'গাজি যোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ] 
সৈয়দ আলাঁওল সাহেব তাহার রচিত “শেকেন্দর নামা”* নামক প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির এক 

স্থানে বলিতেছেন $--. 

“স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার । 

ভাঙ্গিয়৷ “বয়েত” ছন্দ রচিতে “পয়ার” ॥” 

ইহার শেষ চরণের অর্থাৎ “ভাঙ্গিয়া বয়ে ছন্দ রচিতে পয়ার এই পদের অর্থকি? ইহার 

অর্থ কি পারসী বয়েত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গাল! পরার ছন্দ রচন1 নহে? তাহা হইলে “বয়েত ভাঙ্গিয়! 

পয়ার রচনা”্র অর্থ কি? বয়েত ছন্দকে বাঙ্গাল অক্ষরে পরিণত ( অক্ষরাস্তর ) ক্বরণ 

€ 50811691800 ) বুঝিব £ না বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের অনুবাদ (ভাধাত্তর ) করণ 

(750515000) বুঝিব ? কোন্টা ঠিক? আমাদের বিবেচনায় “বয়েত ভাঙ্গিয়৷ পরার 
ছন্দ রচনা কর! অনুবাদ (ভাষান্তর ) অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । যদিও সৈয়দ আলাওলের 

“শেকেন্দর নামা, নামক প্রাচীন বাঙ্গাল পুথি প্রাচীন পারস্ত মহাকবি নেজাঁমী রচিত 

«শেকেন্দর নামা'র ঠিক অচ্ছবা্দ নহে-_ছায়া অবলম্বনে রচিত ; তথাপি তাঁহার “বয়েত ভাঙ্গিয়া 

পয়ার ১ রচনা” আমরা অনুবাদ অর্থেই ধরিয়া লইলাম। ইহা দ্বারাও বুঝ। যাইতেছে যে, 
বয়েত ছন্দ এবং পয়ার (পয়ার ছন্দ ) উভয়ই স্বতন্ত্র জিনিস। অন্ততঃ সে সময় স্বতন্ত্র নামে 

ব্যবহৃত হইতেছিল। পু 
আর বন্ধুবর আবদুল করিম মহাঁশয়ও আমাকে উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিতেছেন যে 

“পারস্যাভিধানে "পয্ার' বলিয়া কোন শব্দই নাই। এই কারণে আমাদের মনে হয় যে, 

' পারসী ভাঁষা হইতে *“পয়ার” শব্ধ ও ছন্দ উভয়েরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে 

এইমাত্র বলা যায় যে, পারসী ভাষাবু শব ও ছনোর কায়দা সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গীল৷ ভাষা ও 

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকিবে । 

শ' পেরিষবৎ-পত্রিকা? ৯ম অতিরিক্ত সংখা। ২৮ পৃঃ । 

বৃ 'পরিষৎ-পত্রিক।” ৯ম অতিরিক্ত সংখ্ক| ৫১ পৃঃ 

* পরিষৎ-পত্ত্িকা ১ম ৩1৪ সং ৭৪ পৃঃ পুথি নং ১২ দেখ। 

ধু 



১৫৪ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকাঁ। [ওর সংখ্যা 

ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের মধ্যে যে কয়টি ভাষার* সহিত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠতা! জন্মিয়াছে তনাধ্যে 
আরবী, উর, হিন্দী, উৎকলী, আঁদামী, মারাট্র। এবং গুজরাটা এইগুলি প্রধান। এই সকল 
ভাষার আদান প্রদানে বঙ্গভাষ! ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে । উর্দ,ভাষ! আকবরের সময়ে 

উৎপন্ন, সুতরাং তাহার বিষয় এস্থলে উল্লেথষোগা নয়। আরবী প্রভৃতি ভাষ। মুনলমান-শাসন- 

কালে এদেশে প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু বঙ্গভাষা তথা পয়ার ছন্দ তৎপুর্কেই প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য- 

ক্ষেত্রে অস্কুরিত হইয়াছিল। উৎকল বর্গভাষার পরবন্তী ভাষা ;আসামীও তব্রুপ। মারাষ্রা বঙ্গ- 
ভাষার পরবণ্তী না হইলেও উহার সহিত যখন বঙ্গের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই “ব্গীর হাঙ্গামার” 

দিন হইতেই উহার সহিত বঙ্গভাঁষার আদান গ্রদান হইতে থাকে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পয়ার ছন্দ 
বঙ্গসাহিত্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দী বঙ্গভাষার প্রায় সমসাময়িক 

হইলেও উহার সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের অনেক পরে প্রচারিত হয়, সুতরাং তাহার নিকট সহজে 

খণগ্রহণ করিতে বঙ্গভাঁষা কখনই স্বীকার করিবে না। বিশেষতঃ হিন্দীতে মিত্রাক্ষর ছন্দ 

থাকিলেও ঠিক পয়ার ছন্দ বলিয়া কোন ছন্দের অস্তিত্বই নাই। তবে সত্যের অনুরোধে 

বলিতে হইবে যে, এই সকল ভাষ! হইতে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি না হইলেও ইহাদের সংশ্রবে 
পয়ার ছন্দের সৌষ্ঠব সাধন হইয়াছে । 

কিন্তু জিজ্ঞান্ত, গুথমে কোন্ ভাষার নিকট পয়ার-রূপ খণ গ্রহণ করিয়া ব্গভাষা সাহিত্য- 

ধনে ধনী হইয়াছে? এমন লৌভাগ্যশালী ভাষামহাঁজন কে? অবশ্যই পয়ার ছন্দ দ্বয়স্তু বা 

ভূ'ইফোড় নহে! অবস্ঠই ইহা প্রথমে কোন ভাষা-নিঝ রিণী হইতে প্রথমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত 
হইয়া পরিশেষে পরম পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্তায় বঙ্গপাহিত্যের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ইহাকে 

উর্বর করিয়াছে। তবে বলিতে পারেন এ রত্রগর্ভ কে? আমরা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেব- 

ভাষ! সংস্কতকে সমগ্র ভাষাসমূহের ন্যায় ইহারও ( প্য়ার ছন্দের ৪) জন্মদাতা বলিয়া! অভিহিত 

করিতে পারি; কিন্তু কেবল নামেই জন্মর্দাতা ; লালন-পাঁলনের ভার অন্তে গ্রহণ করিয়াছিল। 

যাহ! হউক, সংস্কৃতের কোন ছনোর সহিত বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের কোন পাদৃশ্ত আছে কি না তাহা 

জানিবার জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞ পগুতের সাহাধ্য গ্রহণ বিধেয় বিধায় আমাদের পরিষদের লঙ্ধ- 

প্রতিষ্ঠ সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়! পাঠাইয়া- 

ছিলাম। উত্তরে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন “আমি অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানিতে পারিলাম 
তাহাতে পয়ার শব্দটি সংস্কৃত অথবা! প্রাৃতমূলক বলিয়া বোধ হইল ন11......আমি অনৈক ' " 

সংস্কৃত ছনের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, এক অনুষ্টপ্ ছন্দ বতীত আর কাহারও সহিত 

ইহার বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্ঠ অনুভব করিতে পারিলাম ন! ! অনুষ্টপ্ ছনে অক্ষরসংখ্যা 

প্রত্যেক চরণে আটটা, কিন্তু পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদদটা। এই অক্ষর- 
সংখ্যার নুুনাতিরেক থাকিলেও লঘুগুরু সম্বন্ধে বিচার করিয়৷ দেখিলে অনেকাংশে 

* এন্থলে এই সকল তাধার “সাহিত্য” বলিয়৷ বুঝিতে হইবে। 
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সমান বলিম্না বোধ হয় ইত্যার্ি ইত্যাদি ।” সংস্কৃত অনুষ্টপ্ ছনা যে কালক্রমে! 
: বাঙ্গাল! ভাষায় পয়ার ছন্দ নাঁম ধারণ করিয়াছে, তাহা আমর! স্বীকার করিতে পারি না 
কেননা অনুষ্টপের লহিত পয়ায়ের না অক্ষরগত ন! মান্সাগত, কোন সৌসাদৃশ্তই দেখিতে 

পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ছন্দসমূহের প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে 

পাই, উহারা এক হিসাবে অমিত্রাক্ষর আর এক হিসাবে মিত্রাক্ষর। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিলেই 
যেন মিপ্টনী আদর্শে মাইকেলী ছন্দ মনে পড়ে; বস্ততঃ তাহা নহে। উক্ত সংস্কৃত ছন্দসমূহ 
মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল৷ ও যতি হইতে বিভিন্ন এবং উহাদের প্রতিচরণের শেষ শব বা অক্ষরেরও 

পরম্পর মিল নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা পয়ারছন্দে মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল। ও যতি এবং উহার 

গ্রতিচরণের শেষ শব্ধ বা অক্ষরের পরস্পর মিল বর্তমান । সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় গ্রভেদ এই। 
স্কৃত ছন্দসমূহের মধ্যে *্চতুর্দশাক্ষরাবৃত্তি” নামে একটি ছন দৃষ্ট হয়। অনেকে এই « 

চতুর্দশাঙ্ষরা” নাম শুনিয়াই ইহাকে বাঙ্গালা চতুর্দশাক্ষর পরিমিত পয়ারছন্দের উৎপত্িস্থান 
বলিয়! স্থির করিতে পারেন, কিন্তু ইছার যতি প্রভৃতির নান! নিয়ম দেখিলে ইহাকে বাঙ্গাল 

পয়ারের উৎপন্তিস্থান বল! যায় না। এই চতুর্দশাক্ষরাবৃত্তি আবার অনদ্বাধা, বসন্ততিলক, 

অপরাজিতা, গ্রহরণ, কলিকা, বাসন্তী, লোলে! ও নান্দীমুখী প্রভৃতি পর্ধায়ে বিভক্ত । অনেকে 

ইহাদের মধ্যে “ব্সন্ততিলক” ছন্দকে বাঙ্গালা পয়্ারছন্দের সহিত সাদৃশ্ত দেখাঁন। কিন্ত 
ইহারও যতি ৫1৯, ৮1৯ এবং ৭৭ প্রভৃতি মিয়মে গ্রথিত। বাঙ্গাল৷ পয়ারের যতি-সংস্থাপনের 

নিয়মের সহিত সর্বাংশেই বিভিন্ন॥ হইতে পারে কালক্রমে এই বসন্ততিলক ছন্দ বাঙ্গাল! 

পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে । ইহার সহিত পয়ারের অক্ষর বা মাত্রাগত যে প্রভেদ তাহা 
কালক্রমে বিদুরিত হইয়া! হয় ত বাঙ্গাল! পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এ সন্ধে বিশেষ 

প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! বুঝাঁন অসম্ভব ॥ এক্ষণে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি স্বদ্ধে আপাততঃ আর 

অধিক আলোচনা না করিয়৷ ইহার বুযৎপত্তি সম্বদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা কর! দাইতেছে 3 কেননা 

পয়ার শব্দের ব্যুৎপন্তির নির্ণয় হইলে ইহার ছন্দেরও সন্ধান হইতে পারে। কিন্ত "পয়ার- 
শব” যখন সংস্কতমূলক নহে, তখন প্রচলিত. ব্যাকরণ অথব1 অভিধানে ইহাঁর বুুৎপত্তি সম্বদ্ধ 

কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না । প্রচলিত অভিধান-সঙ্কলনকর্তারা সংস্কৃত নিদানে ইহার ব্যুৎপত্তির 

কোন বিধান ন। পাইয়! অবশেষে “অসারে জলসার্” ব্যবস্থার স্তায় ইহাকে “দেশজ” শ্রেণীভুক্ত 

* করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। “দেশজ” শর্ষের অর্থকি? ইহার কি কোনমূল নাই? বন্ধুবর 

আবদুল করিম মহাশয় পূর্বোক্ত পরনে লিখিয়াছেন "প্রচলিত অভিধানাদিতেপ্পয়ার যে “দেশজ” 

বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেহিয়াছি। কর্তাদ্িগকে জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা হয় যে, উহ? 

কোন্ “দেশজ” ?-ন্বর্সের ন! মর্ত্যের? আমার মতে এরূপ লিখিয়৷ কোষকারেরা কেবল গৌঁজা- 

মিল করিয়! গিয়াছেন মাত্র। প্দেশজ” শবের মুল নাই, এ ধারণ! ঠিক নহে”। “দেশজ” 

শব্দের অর্থ দেশ প্রচলিত ব| দেশজাত ; এই অর্থে পয়ার শবধকে "দেশজ” বলিতে অ [বছুল ৪ 

মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন। 
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যাহা হউক "্পয়ার* যখন সংস্কৃত” শব নহে অথবা আরবী ফার্সী ও ভারতীয় অন্তান্ত 

ভাষার কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে, তখন ইহা কোথা হইতে আসিল?” প্ছন্দঃকুন্ম” 
নামক ছন্দোবিষয়ক পুস্তকে "্পয়ার” শব (ছন্দ) "্প্রাকৃত” বলিয়! নির্দেশিত হইয়াছে যথা £-- 

“পাঁচালী নাম বিথ্যাত৷ সাধারণ মনোরমা । 

পয়ার ত্রিপদী আদি গ্রাকৃতে হয় চালনা ॥ 

দিপদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে। 

পাঠে ছুই পাদমাত্র শেষ অক্ষর সদা মিলে ॥” 

“ছন্বংকুক্্ম” আধুনিক গ্রন্থ ; স্থৃতরাং উহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু 

ইহার বহুপূর্বে অর্থাৎ ১১৩৮ সনে লিখিত কায়স্থ কবি রামচন্দ্র থান কৃত *অশ্বমেধপর্ব” নামক 

প্রাচীন পুঁথির শেষে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় যথা -_ 
“সপ্তদশ পর্ব কথ! সংস্কৃত বন্দ 

ূর্থ বুধাইতে কৈল প্রারুতের ছন্দ 1” 
ঞ স্ * মালোক্য প্রকৃত যথ। প্রচার “সামান্য লোকবোধ কত ছন্দ। 

অশ্বমেধকথা সমাপ্ত” মহামেদসুধামকছন্দ”*। ৬ষ্ঠ খণ্ড “পরিষৎপত্রিকা”্র ৬৪ পৃঃ উক্ত পু'থির 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে দেখা গেল যে “মূর্খ বুঝাইতে*প্রভৃতির স্থলে পমূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাককৃত 

..ছুন্ন* লেখা আছে। আর গন্ভাংশের “মালোক্যপ্রক্কৃত যথা” প্রভৃতির স্থানে "পত্রিকায় 

শ্শ্রীকাস্তপুরাণমালোক্য প্রারুত কথা প্রচার সামান্তলোকবোধয়েং» লেখা আছে। ইহার 

দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! ঘাইতেছে যে এই প্ররৃতছন্দ (?) অথবা পরাকৃতছন্দ সম্ভবতঃ প্রাকৃতছন্দ 
অর্থাৎ পয়ারকেই বুঝাইতেছে। কেননা পয়ার তখনকার বঙ্গদেশের সর্বজনবোধ্য ভাষা ) এই 
কারণে বোঁধ হয় কৰি রামচন্দ্র খান পয়ারছন্দকে “সামান্তলোকবোধকৃতছন্ন” বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের এরূপ অনুমানের একটা কারণও নির্দেশ করিতে পারা 

যায়। তথনকার পণ্ডিতনামধারী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণসম্প্রদায় সংস্কৃত পড়িতেন, সংস্কতভাষায় 

কথাবার্তা কহিতেন এবং পুস্তকাদি লিখিতে তইলে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিতেন ; কিন্তু অশিক্ষিত 

সাধারণ জনগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা কোন উপাঁয়ই অবলম্বন করিতেন না । তখনকার 

সাধারণ লোকদ্দিগের ভাষ৷ তৎকাল-প্রচলিত কথিত ভাষ৷ ( সম্ভবতঃ গোৌড়ীয়প্রাকৃত ) প্রচলিত 

ছিল; সুতরাং সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য কোন কিছু লিখিতে গেলে তখনকার কবিগণ 

গৌড়ীয় সাধুভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতেন উক্ত গৌড়ীয় সাধুভাষার তখনকার সংস্কৃত ( বিশুদ্ধ ) 

নাম বোধ হয় "সামান্লোকবোধকৃতছন'” ছিল) সাঁধারণে বোধ হয় “পয়ার” বলিত। তাহা 

হইলে পয়ারছন্দ ষে প্রাকৃতমূলক এতদ্বারা তাহারও প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু "পয়ার” শব্দের 
মূল কোথায় ? এবং ইহা কোন্ সময়ে বাঙ্গালাভাষাঁয় প্রবেশ লাভ করিয়াছে? পূর্ব উক্ত 

* প্রদীপ-_মাঘ ও ফাস্ধন ১৩১৭ সাল “রামচন্দ্র থানকৃত অশ্থমেধপর্বব" প্রবন্ধ । 
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হইয়াছে যে, এ পর্যাস্ত যত দিনের বাঙ্গাল! পু'থি পাওয়া! গিয়াছে, ততদদিনের বাঙ্গালা পু'থিতেই 

“্পয়ার” শষের ব্যবহার দৃষ্ট হয়? কিন্তু উক্ত পয়ার শব্ধ ছন্দজ্ঞাপক হইল কেন? প্রান্কৃত-, 

ভাষার কোন প্রামাণিক পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ আছে কিনা? ৯৭২ খুঃ অঃ প্রচ'রিত | 

“পাইলাচ্ছী নামমাল1” ( পৈশাচিকী নামমালা) নামক পগ্রাকৃতকোষে” পপয়ার* 

» শের ন্যায় তিনটা শব দৃষ্ট হয়, যথা-_“পয়রো*, "পয়ারিয়ং” এবং প্পয়োরো”। মালবনিবাসী 
দ্ধনপৎ” নামক জনৈক পণ্ডিত উহার সন্কলনকর্ত। এবং ন্মুপ্রসিদ্ধ' ভাষাতত্ববিদ বুলার 

(7891019: ) সাহেব উপরোক্ত অভিধান সঙ্কলনকালে এর শব্ত্রয়ের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 
বথা £--পয়রে1- প্রকর 17987, 7090610 ১ পয়ারিয়ং-প্রতারিত 01)68%680 ; পয়োরো।-, 

প্রাকার 7২200187/% | ইহাঁর্ছার! বেশ বুঝ! যাইতেছে যে খুষ্টীয় দশমশতাবীতে বিরচিত গ্রাককৃত- 

ভাষার অভিধানে পয়ারশব্বের কোন অস্তিত্বই নাই ) অধিকস্ত উক্ত শব্ত্রয় ছন্দসঘ্বত্বধে কোন 

, অর্থই প্রকাশ করিতেছে না। পরবর্তী সময়ের কোন প্রাকৃতভাষার অভিধানে অথব! অন্ত 

কোন প্রাদেশিক ভাষায় “পয়ার” শব্ষের কোন কথা আছে কি না, তাহ! জানি না । তবে 

ছন্দজ্ঞাপক প্পয়ার”” শব্ধ কোথা হইতে আসিল ? এবং এই ছন্দের নাম পয়ার কেন হইল? 
আমাদের মনে হয় পপয়ার” নামে এই আদিগঞন্জা আজন্ম কাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের 

আদিপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু ইহার (পয়ার শব্ষের) উৎপত্তি স্থান *ষে 

প্রাকৃততাষ৷ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে “পয়ার* শব্দের ব্যুৎপন্তিগত অর্থ 

» লইয়। বিচার করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্বট হুইবে। সংস্কতের “পদ” শব ও 

প্রাকতের পপয়” শব্ড বোধ হয় একার্থবাচক। এ সম্বন্ধে আবদুল করিম মহাশয় আমার 

উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, *পগ্ডিত রামগতি ন্তায়রত্ব মহাশয় উহা ( পয়ার ) 

পাদ (চরণ) হইতে আসিয়াছে বলিয়া! অনুমান করিয়াছেন। বিজ্ঞবর দীনেশ বাবুও উক্ত 

মতই গ্রহণীয় বলিতে চাহেন ; কিন্তু বিপরীত মতথ্যাপনে অপারগ হইলেও ও।হাদের এ সিদ্ধা- 

সতের সমীচীনতায় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। পাঁদ হইতে প্পয়ার” আসিল কিরূপে এবং কেন 

তাহা বুঝা দুষ্কর । পাদ হইতে পাও আসিয়াছে এ কথ! ঠিক” ।* আমাদের বিবেচনায় *পয় 
( পৰ্'') আছে যাহার” এই অর্থে “র” প্রত্যয় করিয়া “পয়ার” শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমা- 

দের এ অনুমানের হেতু এই । হিন্দীভাষার পচৌপাই” প্রভৃতি শব্দের “পাই” শবও বোধ 
* হয় প্রর্কিত *পয়” শব্দজাত। হিন্দী কবি তুলসীদাসের কবিতায় যে *চৌ পাই” ছন্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে, তাহাও প্রারুতভাষ। হইতে গৃহীত; কেনন! স্বাহার বহুপুর্ববন্তী পিঙ্গলাচাধ্য-সঙ্কলিত 

*প্রাকৃতপৈঙ্গল” ( «প্রাকৃতপিজল”?9 নামক প্রাকৃতভাষার ছন্দবিষয়ক পুস্তকে আমর! 

*চৌপৈয়।” নামে একটা ছন্দ দেখিতে পাই । আমাদের বোধ হয় প্রাকৃতভাষার “চৌপৈয়া” 

* * কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পরিষদের পরমশ্রদ্ধাম্পদ সদন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ 

এম, এ মহোদয় উক্ত প্রাকৃতকোষকথিত শবত্রয় আম|কে সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। 
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হইতে হিন্দী প্চৌপাই+, ও এ “চৌপৈয়া” শব্দের *পৈয়া” লক্ষ. হইতে বাঙ্গালা “পয়ার” শব্দ 
উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। প্রারুতের “চৌপৈয়।” হিন্দীর “চৌপাই”তে পরিণত হইয়াছে এবং 
বাঙ্গালায়ও চৌপদী নামে অভিহিত হইয়াছে। আর প্চতুষ্পাঠী”ও যে সেই বাঙ্গাল! 

পচৌপদী”র সংস্কৃত সংস্করণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদ্বারা আরও একটি কথার 
বীমাংসা হইতেছে যে সংস্কৃত “পদ” বা “পদী” শব প্রা্কতের “পৈয়া” (পয় ) অথবা হিন্দীর 

| পাই” শব প্রন্ৃতি একার্থবাচক । তাহা! হইলে প্রারুতের “চৌপৈয়া” শব্দের “পৈয়া”” শবে 
[অন্তরে (“আছে এই অর্থে” ) পর" প্রত্যয় দ্বার যদি প্রারুত “পৈয়ার” আর বাঙ্গালার 

। “পয়ার” এইরূপ শব্ধ নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে আমার্দের অনুমানের সমীচীনতায় আর 
রা থাকে না এবং উহা ব্যাকরপাস্থুদারে সিদ্ধ হইল বলিয়৷ বোধ হয় । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 

পারে যে, পপ আছে যাহার” এই অর্থে “র” প্রত্যয় দ্বার যদি পয়ার শব সাধিত হইয়া 

থাকে, তাহা হইলে যাবতীয় ছন্দগুলিকে “পয়ার+” বলা হয় না কেন এবং:ছন্দবিশেষকে (চতু- 

দশ অক্ষর পরিমিত ছন্দকে ) পয়ার বলা হয় কেন? ছন্দমাত্রেই তো! পদবিশিষ্ট ? ইহার উত্তরে 

এইমাত্র বল! যায় যে, বঙ্গভ।ষাঁর আদিস্তরের কবিতামাত্রেই গীত উদ্দেশে রচিত হইত এবং 

লোকে তাহাদিগকে"পদ” কছিত। এই কারণে বাঙ্গালাভাষার আদি কবি বিগ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 

প্রতৃতির গীতিকাব্য পদাবলী এবং ত্াহারাও “পদকর্তা' নামে অভিহিত ॥। এই সকল প্রাচীন 
কবিতামালার অধিকাংশই চতুর্দশাক্ষর পরিমিত পয়ার, কোন কোন স্থলে ত্রিপদীও দৃষ্ট হয়। 

চৌপদী প্রতৃতি ছন্দ তাহার অনেক পরে বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে । বস্ততঃ “পয়ারই , 
তখনকার কবিতার জাতীয় পরিচ্ছদ। পয়ার ভিন্ন ( কেবল ছু*এক স্থলে ত্রিপদীর প্রয়োগ 

ভিন্ন) অন্য ছন্দের অস্তিত্বই ছিল না। পয়ারছন্দই তখনকার বাঙ্গালা কবিতারাঁজ্যের একচ্ছত্র 

সম্রাটবংশের একমাত্র “ছুলাল” যেমন আজীবন *“খোকা”” নামে সাধারণে অভিহিত হইয়া 

থাকে ? চতুর্দশ অক্ষরপরিমিত পদও তখনকার একমাত্র “ছুলাল” ছিল বলিয়া আজ? পর্যন্ত 

“পয়ার” নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । আমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গতও 

নহে এবং ইহার বিরুদ্ধে যতক্ষর্ণ'না অগ্ঠ কোন বলবং-যুক্তি ( নজীর ) পাইতেছি তখন &ঁ মতই 
আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিব। বস্ততঃ আমাদের এরূপ মতের অনুকূলে আরও একটি 
যুক্তির অবতারণ! করা যাইতে পারে। যখন প্রাকৃত ব্যাকরণকার হেমচন্দ্র বলেন, পমূলভাষা 
সংস্কৃত, তাহা হইতে উৎপন্ন বা আগত ভাষা প্রারৃত”* । তাহা হইলে সংস্কত হইতে উৎপন্ধ ' 

ভারতীয় ভাঁষামাত্রেই প্রাক্ৃতভাষ! আখ্য! পাইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইয়। কেন কেবল 
ভাষাবিশেষকে প্রান্ত বলা হয়? সেইরূপ, সকল কবিতারই “পদ”আছে, এই জন্য উহাদিগকে 

* এন্থলেও কৃতজ্ঞহদয়ে প্রকাঁশ করিতেছি, "পরিষদের” অন্যতম সদস্ত বহৃভাঁষাবিদ্ বন্ুবর প্রযুক্ত, অমুল্যচরণ 
যৌফ বিদ্যাতৃষণ মহীশয় পয়ার শব্ধের উক্ত ব্যুংপত্তিগত অর্থ দন্বন্ে প্রবন্ধলেখককে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ।_. 

| লেখক। 
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পদ্ভ' বলে! এতৎসত্বেও কিন্তু “পদ আছে যাহার* এই অর্থে কেবল পয়ারছদ্দকেই 

বুঝাইতেছে। এরূপ বুঝাইবার কারণও যথেষ্ট আছ্ে। আমাদের মনে হয় সংস্কতের কথিত 
ভাষ! প্রাকৃত, যখন সংস্কৃতের কুক্ষিগত হইয়| সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইতেছিল, সে সময় 

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্পের পরস্পর সংঘর্ষ চলিতেছে; তজ্জন্ত সাধারণজনগণকে হিন্দুধম্্ বুঝাইবার 

জন্ত মহাপ্রাজ্ঞ আর্ধ্য আচাধ্যগণ আর একটি ভাষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং এই 

প্রয়োজন হইতেই তাহারা প্রত্যেক প্রদেশের সাধারণ চলিত ভাষায় নান! পৌরাণিক উপাখ্যান, 
*ব্রতকথা” পছড়া” প্রভৃতি রচনা করিয়া দেশীয় অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকদিগকে উপহার দিতে 

লাগিলেন । এইরপে প্রত্যেক প্রদেশের কথোপকথনের ভাষাসমূহ ক্রমে ক্রমে আবার স্বতন্ 
ভাষায় পরিণত হইতে লাগিল বঙ্গদেশের সে সময়ের নবঅস্কুরিত প্রাদেশিক ভাষার ( প্রাক" 
তের ) বোধ হয় তখন কোন বিশেষ নামকরণ হয় নাই। তথন সাঁধারণে আপন আপন রুচি 

অন্ুসারে ইহাকে “গৌড়ীয় সাঁধুভাষা+, সাধুভাষা “ভাষা প্রবন্ধ'” “ভাষাকথা» প্রভৃতি নামে অভি- 

হিত করিত। এই সময়ে কেন্দুবিন্বের অমরকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পগীতগোবিন্দ* কাব্যে 

প্পয়ার” ছন্দের ডি হইতে পক্ষীশাবকের উৎপত্তির ন্যায়, অন্ধ,টধবনি শুনিতে পাওয়া গেল । 

ক্রমে সেই অস্ফ,টধবনি বঙ্গমাহিত্যের আদ্যকালের আদিকবি বিস্কাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী 

এবং আর সেই মহাকবি কৃত্তিবাস প্রতৃতির কাব্যে গ্রতিধ্বনিত হইয়া জগতের সম্মুখ 

বঙ্গসাহিত্যের তথা৷ বঙ্গীয় আদিচ্ছন্দের জন্মকথা জ্ঞাপন করিল। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব 

,গোস্বামীকে কেহ কেহ বঙ্গভাষার প্রথম কবি কেহবা সংস্কৃতের শেষ কবি ৰলিয়৷ গণ্য করেন । 
তিনি যে ভাষারই কবি হউন, আমরা কিন্তু তাহার অমর গীতিকাব্য “গীতগোবিন্দের চতুর্থ 
সর্গে”” পয়ারছন্দের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই । ছন্দটা এই £-_- 

সরস মহ্ছণমপি মলয়জ পঙ্কং। 

পণ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥ 
শ্বসিত-পবনমন্থুপম পরিণাহং | 

মদ্দনদহনমিব বহতি সদাহং ॥ ইত্যাদি গীতগোবিন্দ--ধর্থ সর্গ । 
এইরূপ ৬ঠঠ, ৭ম, ৯ম, এবং ১১শ সর্গেও পয়ার দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটা ১৩ 

কোনটা বা ১৪ অথবা! ১৫ অক্ষরমাত্রায় আবদ্ধ। সকলস্থলেই ছুইচরণ ও শেষে মিলন এবং 

* গ্রাতিচরণের মধ্যেই যতি অর্থাৎ বাঙ্গাল! পয়াঁরছন্দের সহিত সর্বাংশেই সমান। প্রভেদের 
মধ্যে উক্ত পদগুলি লঘুপগ্ুরু ভেদাত্মক ও সন্ধি-সমাস-সমন্বিত। ইহার কারণ গীত- 
গোবিন্দের ভাষা “সংস্কৃতাভিসারিণী” 7 জয়দেবের পরবন্তী কবিগণের কাব্য আলোচনা করিলে 

আমর! দেখিতে পাই যে, তখনকার ভাষার উপর সংস্কতের প্রভাব কিঞ্চিন্নাত্র থাঁকিলেও 

প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তখন প্রাকৃতরূপিণী ধাত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ কারণ তাহাদের 

ক্বিতার ভাষা *“সংস্কৃতপসারিণী” অর্থাং তখনকার ভাষার গতি প্রা্কতের (গৌড়ীয় 

প্রাকৃতের ) দিকে যত্ত অধিক সংস্কতের দিকে ভত নহে। এইরূপে আবহমান কাল হইতে 



টি 

১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্িকা | [ ওয় সংখ্যা 

বঙ্দভাষার উপর সংস্কৃতের জোয়ারত'াট! খেলিতেছে। বস্ততঃ দেবভাষা*সংস্কৃতমন্দীকিনী 
অমরক্বি জয়দেবের মধুর কোমলকান্তগানে স্নেহবিগলিত হইয়া মহাদেবরপী প্রারুতের 
জটামধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং কিঞ্চদিধিক প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বহির্গমনের পথহার! 

হইয়! একপ্রকার অদৃশ্যাবস্থায় অবস্থিত করে, পরে বিদ্তাপতি ও চণ্ডীদাসের ভক্তিকমগুলুতে 

পতিত হয়। পরিশেষে সগরবংশজ ভগীরথের স্তায় কীন্তিমান্ কবি কৃত্িবান বঙ্গসাহিত্যের 
খাত কাটিয়া তাহাকে ( পয়ারছন্দকে ) বহু বিস্তৃতভাবে প্রবহমান করেন। 

পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাকৃতভাষা হইতে একটি শ্োত বহির্গত হইয়া বঙ্গতাঁষাঁভি- 

মুখে প্রবাহিত হয়| এই প্রবাহই বোধ হয় *মাগধী প্রাকৃত!” ৷ তা'রপর মগধের যশঃসৌরভ 

নিপ্রভ হইলে উবাই আবার «গৌড়ীয় প্রাকৃত” নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে তাহাই আবার 

বর্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রারৃতভাষার এই বঙ্গদেশাভিমুখী শ্রোত 
দেশ প্রচলিত খাটি চলিত কথোপকথনের ভাষায় চলিত । কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ 

তৎকালীন দেশ প্রচলিত এই চলিত কথ| অবলম্বনে পভাষাকাব্য” রচনা করেন। এই ধারার 
প্রথমাবস্থায় বঙ্গভাষ। মেয়েলীছড়।, মেয়েলীব্রত, ডাকের কথা, খনারবচন এবং প্রাচীন «প্রবাদ" 

মূলক ছড়1” (17057291 ৪2.17068 ) প্রভৃতির ছ্বার৷ পরিপুষ্ট হইতেছিল«। ইহারা বঙ্গীয় 

নারীমমান্জে আবহমান কাল হইতে আদর পাইয়! আসিতেছে । ইহাদের ভিতরও পয়ারছন্দের 
একাধিপত্য ! কতদ্দিন হইতে যে ইহার! ব্্গদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র প্রভৃতি সকলের 

নিকট সমভাবে আদর পাইতেছে, তাহার নির্ণয় কর! ছুফর। বিশেষতঃ মেয়েলীছড়া, প্রাচীন- 

প্রবাদ, মেয়েলীব্রত প্রভৃতি যে কত দিনের তাহ কেহ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা বলিতে 

পারি না। আমাদের বৌধ হয়, ষতদিন হইতে বঙ্গীয় নরনারী একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া বসবাস 
করিতেছে, ততদিন হইতেই এ সকল বর্তমান! কেননা এই সকল শ্লোকাত্মক পদসমূহ চলিত 
কথোপকথনের ভাষায় পরিপুণ এবং সমাজশাসনীশক্তিমূলক ! বঙ্গসাহিত্যে এই সকল “বচন” 

ও “ছড়া”র প্রচলনে পয়ারছন্দ গঠনের পক্ষে কিছু না কিছু সাহায্য হইয়াছিল। ইহাদের 
রচনার প্রকৃতি ও বর্তমানে অপ্রচলিত প্রাচীন শবসমুহের ব্যবহার দেখিয়া আমর। এনপ 

সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি। উপরি উক্ত “বচন” ও “ছড়া”-গুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে 

বঙ্গদেশে প্রচারিত হইলেও ইহার। কোন কাব্যের স্ায় পরম্পরগ্রথিত নহে। কিন্ত তথাপি ইহারা 

: যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; তাহাতে আর সনেহ' নাই 4" 

|; উপদংহারে বক্তব্য এই যে, পয়ার শব ও ছন্দের উৎপত্তির আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য- 

। তত্ববিদ্গণের কিছুমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিয়! থাকি, তবে বাঁরাস্তরে ইহার «পরিণতি 

!ও পরিপুষ্ঠি” নব্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল-_নচেৎ এই পর্যযস্ত। 

ই শ্রীরমেশচন্দ্র বন্তু। 

* বন্য প্রবাদমাল। সন্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 
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ৰা মবণ শাঙ্গ ধর পীতান্বরহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘুদ্ধযাত্ বিভিনি। | .&: রঃ 
শঙ্খচক্রগাঁধর লীতান্বর হরি গুড়-পৃষ্ঠে আসীন । 1 

'*স্ক্রথর বিষু গরুড়ারূঢ হইয়! 'অন্থরদিগকে জয় করিয়াছিলেন উ৮:স 

পুকুষোত্তম বিষুঃ শরবর্ষপদ্দার! রাক্ষসদিগকে বিভ্রীবিভ করিয়া পাঞ্জন্তনামক অবাজ-ন 

তি করিলেন। | 

. রলাক্ষমগণ টা বছবার পরাজিত হইয়! বন্ব। পনিাগুধক ৭ স্ব পয হ নন 

এ ষরিতে লাগিলেন! বা ঞ্ 

নারায়ণ পাতাল হইতে পৃথিবী * উদ্ধার করেন। এপ 

_ স্রসিংহ কর্তৃক বিমর্দিত রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে চতুর্দিকে ধাবিত হইল। ্ খু 

বর্ন মর্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান্ বিষুর ন্যায় ভীষণ মুস্তি। *্ল ৭০4 

_ ধলি-বীধ্যহারী ভগবান্ হরি ভ্িলোকে ত্রিপা্. নিক্ষেপের পর ০ বির 

করিতেছেন । | নু ৯ 

বিষু ধেপ ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্ত্ধারণপৃর্ববক বলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ্ ৪৯ / 

.. নারায়ণকর্তৃক হিরখ্যকশিপু ও অন্যান্ত স্ুরশত্রগণ নিহত হইয়াছে। এত, নু 

কালনেমি, সশ্হাদ, রাধেয়, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুস্ত, নিশুস্ত প্রভৃতি মহাবল 'অস্ে রঙ 

_স্বানবগণ বির নিকট সমরে পরাজিত হইয়াছে। উ ৮ 

পরি দৈত্য রাবণৃকে কহিলেন, “কৃত, দন, গুক, শল্ভু, গুল, নিশু্ত, কাঁলনেমি, মহ, 

| রব গ্রাহ্লাি, কুট, বৈরোচন, মল, অর্জুন, কংশ, কৈটত, মধু ইহারা, বল 

টি . ক্ষয়প্রাত । 
ঢে 

১০ ইন্্র বিষ্ুকে কহিলেন, "আমি আপনার অপরিমিত বল মাশয় করিয়া নমুটি, ্ , বি 

১, গসরক ও শববরকে, বিনাশ করিয়াছি। | উহ 

রা ঠা .. িষুকর্তৃক নরকাঁন্থুর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গ্গ 

. , স্গবান্ বিষ মহাশ্ুর মধুকৈটগভকে বধ করিয়া বীরশোত৷ বার করিয়াছিলেন। পেগ 

.. চছগবান্ বিষুর ক্রচ্যুত চক্রের স্তায় বেগে (হনুমান্) গমন করিতে লাগিলেন।... .. নং 

২ যেমন সহধারাযক জালাকরাল 
চক্র ধারণপরব্কক অন্রীক্ষে িযাজিত হন. 

4 



7 । 
৮ 

£ রি নান, & ঢ * এল দু 
; 

খ মা 
॥ 

গা ৮ 
1 

. মারায়ণ হত যেষন দাগ-শরল ধইন্তি উদিত ছল 2 উ ৩৭ 

খ্র্ষায় নিদ্র। নারায়ণফে প্রাপ্ত হয়। কি ২৮ 

 ". স্থুরেশ্বর'বিষুণ কমলাকে প্রাপ্ত হন। ধান 
' কমর গখধর্বরবর্ন সমভিব্যাহারে মধুশুগনকে কহিরেন, “দেব ভুঁরি সবল জীবের 
: বিশের্যতঃ সুরগণের একমাস গর্তি। বাঁ ১&, ৪৫ 
ক ১ ভগবান্ বিঃ | | বাঁ 5৫, ২৯ 

“. নিক ভূগুপত্বীকে নিহত করেন। বা ২৫ 

নিসার পরমীত্থাঁ সনাতন বিধুণ, ধিনি নিত্যপুরুষ ও মরহাধোসী, বিনি আদি অস্ত ও 
স্থান জন্মজরানাশবিহীন, ধিনি মইং হইতৈও মহত, ধিনি প্রীতির প্রবর্তক, যিনি শখ্খচক্র- 

'০. গদাধারী, ধাহার কক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, খিনি অজয়. ও অটল, সেই সত্পরাক্রম 
ঈহাযৌগী প্ীমান্ বিধুর মাহুষীমৃত্তি ধারণ করিয়! ধানররূগী ছুরগঁণ-পরিবৃত হইর! রাক্ষস 
নিধন করেন। ১১২ 

রুট _বিপুরাজর, -সংহারক ভগবান্ ব্যোমকেশ । বা ৭৪ 

 অন্ধক-নিহ্দন ত্রিপুরারি কাঁমরিপু মহাদেব ধা ২৩, ৭৪ 
স্ৃতগণবেষ্টিত ভগবনি কু আ' ২৫ 

ভগবান তরযন্বকের সহিত অধ্ধকীনুযের ধুষ্ধ হইয়াছিল । ল ৪৩ 
শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভম্মীভূত অন্ধকাস্থর । আ ৩* 

.(গঙ্গা-দরযূ-নর্গম-স্থলে ) রুপ্রের রৌধানলে ভীত হইয়। কাম অনঙ্গ হন।.. বা২৩ 
ু্গান্তে বিশ্বর্দহনাথী উগবান্ রুদ্র। অ| ৬৫ 
ইগান্ে কালদওধারী করের ন্টায় শোভা । ল ৬৫ 

_. স্ভগবান্ রুদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধূম অি ভাশার করেন । ফি ১৯ 
হার্দের হুযৌর চক্ষু ও নাশক ইনি ইন্দ্রের হস্ত ও বহথগণকে উত্ভিত ধরিয়া 

. বছিধেন। ্ উপ্৪ 

" ২. সঁগরান্ রুদ্র কুপিত হুইয়া বেদময় ধনু ধায়ণ করিয়া শোভিত হন। ল ৭৪ 
”. জাঁবণৈর গত্যাচারে কাতির হুইয়! দেবগণ মহাদেবের আরাধনা কাঁপে ভিনি কাঁইলেন, 
"",  *তোমাদের হিতোদেশে রাক্ষসকুলক্ষয়কারী এক নারী উৎপর হইধে।” ১৪ 4” 
. স্ীললোহিত মহেশ্বর দেবগণকে কহিলেন। উপ্র৪ 
3 মন্থনকাণে বিষ্ুর অঙ্গরোধে কু উ্ধিত হলছিল পাঁন করৈন। সা 6৫ 

,. সরান রপ্ত ধেমন নন্দী ও পার্ধতীর সহিত াান্থে শোভা পান। আঁ ১৬ 
: * কদরের সমাধিলীঠ ও ঈহাবুষকে কৈলাস পঞধীতে (হনুমান্) তারি? রা 8৩ 

-: দেব সবার্ভিকের ও বিশাখ হেল দৈবাদিদের কুদের জনুগয়ন ফরিভিছ্েম। ... সাং, 
| কা চলন বক্ক। রর রন 1১৩ 



পৌরাপিক উদ । ৯৬ 

জুরানুরগণ ব্্গাফে কহিলেন,*গ্রজাদাখ, আপনি চাদিপ্রক্ষায় প্রজ। কটি হনিযাছোদ ।স্উ ৩৫ 
 শ্দভুর সভায় (রাম ) সকলের প্রেমাম্পদ। , শঙ্কা ১৮ 

 স্কৃতগণের মধ্যে স্বয়ভূর হ্যা গুণবান্ (রাম )। না ৭৭ 

লাঁজোপা্গ বেদ ও বিবিধবিস্ভ। যেমন লৃষটিপ্রপঞ্চ ছিল্ডায়ের জন্য লর্ব্বলোক গরত 'গষান্ . 
শ্বপ্নসভূর উদ্বোধন করিয়াছিলেন । »স ১৯. 

ব্গা যেমন সুররাঁজকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন । কম সা 
প্রজাপতি ব্রক্গা যেমন পুভ্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করেন। নু. ৩. 

ব্রহ্মার অগ্ুগামিনী বেদশ্রুতির স্ায় (জানৰী বাঙ্দীকির গশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিলেন )1, ক ৯৬. 
এক্কমলযোনি (ব্রঙ্গা ) কহিলেন। রা ১৫ 

(রণস্থলে অন্থররাজ শম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া ) রাম ব্রহ্মা * হইতে দিব্যান্ 
লাভ করেন। আআ ৪৪ 

ঝাবণ কহিলেন, “সুরাস্থ্রযুদ্ধে প্রসন্ন হইয়া শ্বয়স্ত আমায় যে ভীষণ শর ও শরালন। 

দিয়াছেন ।” ৯২ 

( হনুমান) হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রদ্ধালয়, কোথাও বঙ্গকোব, কোথাও দীপ অন্ষশিয় 
দেখিয়াছিলেন । | গদ ৭৩" 

অগম্ি--হুতাশন যেমন অমুতের রক্ষক। ৰা ২১ 

'্অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্ধার করিয়া থাকে ! আআ ৩০ 

স্থতাশন সুরগণনিয়োগে রুদতেজে প্রবেশ করিলে উহা খেতপর্ধ্বত ও অতুযুজ্ঘগগ শরবনক্ধপে 
পরিণত হয়। ' স্বা ৩৬. 

বাশ্ুধহ্িসংযোগের স্তায় মিলন । আআ! ৩১ 

অগ্নির স্বাহার স্তায় সকলের অধীশ্বরী। নথ ২৪ 

আগি যেমন ইশ্ত্রীকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। টু ৩৭ 

অগ্নি বাযু ও সোম শুভকর্ের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সা১৩৯ 

ইন্দ্র__ইন্্র যেমন বামন দেবকে দেবলোকে লইয়াছিলেন । "সা ১৯ 
দ্েঘমাত! অদিতি যেমন স্থুরেশ্বর বজ্্রধর পুরন্রকে প্রাপ্ত হন। ঝা ১৮ ৯. 

'.-» ইন্্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন । বা১৮- 
দেবান্থ্রসংগ্রামে বিজয়ী ইন্্র।, : | বা রি 

কাপের ধর্মতঃ প্রজাপালনপূর্বক ) দেবলোকে ইন্দ্রের হ্যায় বাজাকঙ্গণ ফরিযাছিলেন$- রি 

ও ক, 
“-* এটু পদ লইয়া টাকাকারগণের দরুণ মততেদ । একজন অর্থ করেন “ব্রহ্মা অর্থে বা অর্থাত , 
রীনা টির; জিরিধব ( ন্থর ) পুজা কর্সে উপরঙ্গ-মন্ষর শুক্ষাত ৮ জর গাদা জীরাারা 

/ ॥. পটু 
। ঠা রা * ছু 

সি পি) এনে 



কুমার নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চগিয়িকে ভেদ করিয়াছিল । ৫৯ 

ফামরগণণ কার্সিকেপরকে আপনাদের সেমাপত্িপদে অভিম়েক করিয়াছিলেন ৃ  সা ৩৭ 
অশ্িনীকুমমার-__-অখিনীকুমারের স্যায় স্ব্ূপ। স্কা ৪৮ 
» জ্লাস্িনীক্ুমারযুগল যেমন শুক্রাচার্ডের প্রীতি দংহিতার দ্রস্কুবত্ী হন । উ ১০৬ 

॥ কন্িনীকুমারের! যেন পিতামহ ব্রদ্ধার অন্ুগমন করিতেছেন । ঝা ২২ 
বিবিধ দেব-্উম! তাপসী হুইয়। কঠোর আত অবলম্বন করিয়াছিলেন । . ন1 ৩৫ 
, ধ্বী পার্বতী রাক্ষদগণকে সৃন্ধ গর্ভধারণ, সন্গ্রসর ও সপ্ভই মাতার বযঃগ্রাপ্ডি 

বর দেন। ড় ৪ 

: চাঙ্গা সমুদ্রের ভার্ধ্য। । ক্ষ ৫২ 

লক্ষ্মীর ন্যায় স্ুূপা (জানকী )। যা ৭৭ 

পদের উপর দেবী কমলা পদ্মহন্তে বিরাঞমানা। ৭ 

 অরোজশূন্ঠা দেবী কমলার ন্তায়। আ ৪৬ 
অগ্দরোগণ দেবী কষলার পন্িচর্্যা করে। গু ২০ 
পাঁশধারী কৃতান্ত। ল ৬৫ 

ক্ালান্তক ষনের ন্যায় ররাল বর্পম। রা :* 

কৃষ্তাস্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন । ক্কি ১৬ 

ভুতগণপরিবৃত কৃতাস্ত । ল ৫৯ 

মিত্র রাজনুয়যজ্ঞ প্রভাবে বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । | উ ৮৩ 
বক্ক$গ যেমন ইন্দ্রের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ল ২৬ 

. পুরাকালে দেবদানবধুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবী মায়ায় মুগ্ধ রূপিয়া বিনাশ রুরিতে 

থারে, তখন দেবগুরু -রৃহস্পৃতি গযস্ত্রিস্কাপ্রভারে € ওয়ধপ্রয়াগে তাহাদের চিকিৎসা 

করেন। লা ৫৯ 

দেরী উমা, ব্রহ্মা, বরুণকন্তা পুঞ্জিকাস্থলী ও রস্ত। রাবণকে অভিশ[প দিয়াছিলেন। ল ৬*. 

দ্বেব্গণ যেমন সুধা নায়ী দেবসভায় প্রবেশ করেন। অ ৫৬ 

নগরাকার রিম্বানে চড়িয়। দেবগণু আসলেন । রা ৪৩ 

 দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোলন্ধ বিমান : * বু] ৪ 

রাষ ক্ষেতুর স্তায় বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন । ৯৮ 

রি 4রপরথ ) স্থুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অন্ন্ুপ ছিলেন । ৪ জা৬. 

, (দশরথের ) হী শ্রী ও কীর্তি ভুল্য তিন মহ্িহী। রা. ১৫ 
ণ .. ীর্কপৃত্য প্লভূতি তিবিধ অগ্রি । ৃ ৃ |়্ি ৯৩ 

হিবিষ-_ পর্বত মেন সংগা ৃথবীকে রোধ করির থাকে ' উ২ 
ক ী ৮ | | » তু রং | | 1. ? ৰা 6৩ পৃ | ॥. । ॥ মা 4 ৮ 

. , রা এট ঠ ২2 ক 

/ 4? 



পৌরাঁশিক উল্লেখ । | এ. , ১৪ 

সমগ্র দানধগণের মিবাসম্থল। | ১ 
সমুদ্র প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন “আমি বেলা শঞ্ধন করিব নাঁ।+ | + অট১২ 

: হুর পুচ্ছামি লাগিয়া লঙ্কাক়্ প্রকাও প্রকাও গৃহ ভগ হইয়া পল়িত্তে লাগিল, ধোধ হুইল 
যেন পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণ্ণের আবাল গগনত্া হইতে পরিভ্রঙ্ট ইইতৈছে। সু ৫৪ 

বিহুগয়াঁজ গরুড় যেমন ভূজঙ্গকে হরণ করে। প ব্ও 

সমুদ্র যেমন মাতৃহঃখজনকরপ অধর্থে নরকর্ধাসূল্য ছু প্রা হইয়াছিলেন |. অং 
বাযু-বহ্ছি সংযোগের স্তায় মিলন। ' গা ৩১ 

সৌদামিনী বিদ্যুৎ | ৃ ঘআ ৭৪ 

পুরাকালে ক্ষুদ্যথা (নায়ী) নারী দেবগণ বর্তৃি নিরািঃ হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ 
করিয়াছিল। লি ৯৪,. 

নাঁনাঁবিধ-_পরম তাঁপস মহর্ষি কাশ্ীপ নিয়ত গৃহে থাকিয়া মাতৃপেবাহারা 
ত্বর্গলাভ করেন। খ ২৯, 
ছ্যমৎসেন-পু্র সত্যবানের সহধন্মিণী সাবিত্রীর স্ঠাঁ় বশবর্চিনী। অ ৩০ 
অমৃত প্রার্থী গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন । আআ ৩০ 
গরুড়ের নিকট ভূজঙ্গের ন্যায় নিধিষ। গা ৫৬ 
উ্াদ৪০৭ধ৮ রনির কী যা বা ৫৫ 
শতপর্ব বজ্জ। বা ৪৬ 

দশরথ অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলেন । আআ ৩৮ 

মহারাজ সগর শৈবা দির্লীপ জনমেজয় নহুষ ুদ্মার এই সমস্ত মহাখা যে গতি "লাভ 
করিয়াছেন। অ ৬৪ 

সপক্ষ মাল্যবান্ পর্বত । আআ ৫১ 
উর্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ কঠিযাহিযেন: আখ ৪৮ 

ময়দানব যেমন আস্তরী মায়াকে রক্ষা! করে। আ ৫৪ 

রাজা যযাতি হ্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, রি পরিশেষে তাহার অধোগতি হয়।  আ ৬৬ 

দুনবহত দেবশ্রাতি। ক 

হয়গ্রীব যেমন স্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আননিয়াছিলেন। কি ১৭ 

হি বিশ্বামিত্র সুন্দরী দ্বতাচীর ( মেনকার 1) অনুরাগে আসঞ্ত হইয়া দ্শবৎসর “কাল 
“ দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন । কি ৩৫ 
“ হুবর্চল। যেমন স্ধ্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, অকুদ্ধর্ভী যেমন বপিষ্ঠের, ধৌহিঙী ধেম উন্্ের, 

_ লোপরামুদ্রা যেমন অগন্ত্ের, স্ুকন্তা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সতাধীৈধ, ভীমতী 

" যেদন কপিলের, দময়ন্তী যেমন নলের। (সেইরীপ সীতা রামৈর ৯০৮৯ ঃ 

 অসর্পেক খেমদ ভুধারন পাঁম করিগাছিল । উৎ 



বকা 

সাদ? 2 
৫ রা 
এ 

৯৩৬.  শ্মাপ-তস্ব। 
. রাবণের উপহাস জুত্ধ হইয়। কৈলাসে নন্দীশ্বর রক্ষরাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উ ১৬ 

তুতগ্ণবেচ্িত রুদ্রের হ্যায় রাবণের শোস্া।। লন 

. ক্লীবধ ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী। ল ১১২ 

.. রাবণ যমের অধিকারে অবগাহুনপূর্ববক জয়সিদ্ধি ও ৃতযুরোধ করিয়াছিলেন। ১১২ 
রাবণের ভয়ে বায়ু বেগে বছে না, সু্য তাপ দেন না। ঝ ১৫ 

রাবণযুদ্ধে সুরার ক্ষ নিবাত-*ক বচ প্রভৃতি দানবগণকে দমন করিয়াছিলেন। ল ১১২ 

লক্গণ কার্বীর্যয অপেক্ষা বীর। ল ৪৯ 

পৃথিব্যাদ্দি সপ্ডলোক। ২০ 

রাবণ এক সময় শঙ্করকেও টলাইয়াছিলেন। ল ১১২ 

ইক্ষাকুবংশীয় অনরণ্যরাজা ও খষিকুমারী বেদবত্তী রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৯, 

দশরথের স্বর্গীয়-ুন্তি রামকে কহিলেন, “অষ্টাবক্র বারা ধর্মাত্মা কহোড় ব্রাহ্মণের যার 

_ তোমাসম পুত্রদ্থারা আমি উদ্ধার পাইয়াছি।” কা১২, 

স্ুগ্রীব কুস্তকে বলিলেন, “তুমি বিক্রমে প্রহলাদ ও বলির তুল্য ।” .. ল ৭৫ 

র্বখধির ক্রোধানল জলোদসমুগ্রে বড়বানলরূপে বিরাজিত। কি ৪, 

মহাত্মা কুস্তসস্ভব অগন্ত্য। উ ৫৭ 

% স্*্তাপসবর অগন্ত্য জীবলোকের ছুরাঁধর্ষ ইল বাতাপি দানবদ্বস্নকে বিনষ্ট করিয়া দক্ষিণদিক্ 
. ভয়শৃন্য করেন। আ ১১ 

 ুত্রবধে ইন্দ্র ক্লাস্ত হইয়! পড়িলে, নহুষ রাজ! বন্থবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬ 

মহর্ষি নিশাকর সম্পাতি গৃ্কে বলেন, "আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবনেও দেখিলাম, 

ভবিষ্যতে একটি প্রকাশ ব্যাপার ঘটিবে। ইঙ্ষীকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে একপুক্র 
” জন্মিবে...... ইত্যাদি ।” (রাম বনে আসিবার ৮০*" বংসর পূর্বেকার কথা । ) কি ৬৩ 

৩ 

তাভ্তিস্ £ 
| 

পি 

ও জোষা' উত্তরফন্তুনী* উত্তরতাদ্রপদ' কৃত্তিক,* কেতু” চিত্রা" তিষ্য১ ব্রিশঙথু বৃমকেতুঃ 

.. স্ব: নিখতি* পুনর্ধবন্থণ পুষ্যা” পূর্বভাব্রপদ'' প্রাজাপত্য* বশিষ্ঠ* বিশাখ* বুধ 

:  স্বহস্পতিং ব্রশবরাশি* ভৌম+ মঙ্গল মঘা* রাহ” রোহিনী* শনৈশ্চরং শুক্রঃ শ্রবণ 

 স্বাজী সপ্তরধবিমগুল হস্তাঃ .. 

গ্ ভৃতগণ পিশাচ, বিনায়কগণ, কবধ্ধ ) 
২২৪১) ৩ ছু «এ ৪) জা এ বা ৭২৬) কা ১০ ২, ৭ রঃ ১৯০৯৭ জা ০ মল ৬১১ বা.৯গ। ূ 

ধ. 



জেরীতিফ ১৫৪ 

!  'রোছিনী যেমন চন্দ্রের অন্থগমন করে। | +. ; আব 
; ছন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন। ৮:75 বা 

পুনর্ধ্সূনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নিম্থুত্ত শশধর। | [. গ্বাহঞ 
গুর্ব্বভাত্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় চারিপুত্র 1 ৃ বা ১৮ 

পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ভয় প্রিয়দর্শন। ' আ.ং 
্বাসগ্রস্ত দিবাকরের স্তায়। ্ অ ৩৪ 

ত্রিশঙ্থ মঙ্গল বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্ছে সংক্রান্ত হইয়! অতি ভীষণ 
হইয়া উঠিল। অ ৪৯ 

চন্দ্র ও হূধ্য যেমন আকাশে বৃহস্পতি ও শুক্রের মহিত মিলিত হয়। -অ ৯৯ 

চিত্র সঙ্গত চন্দ্রের গ্তায় শোভা । _ আ ১৬. 

মহাউক্ব। রোহিনীর দিকে ধাবমান । আ| ১৮. 

গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও হুষ্যকে লক্ষ্য করিয়! যাঁয়। আ ২2 

তারাগণ মধ্যে উদ্দিত মঙ্গলগ্রহের স্তাঁয়। . আ ২৫ 
ঝা যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে। আআ ৩৬ 

কেতুগ্রহ যেমন শশাঙ্কহীন! রোহিণীর, শনি যেমন চিত্রার সন্পিছিত হয় । 'আ ৪৬ 
বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে। ৪৯. 
গগনে যেমন বুধ ও শুক্রের যুদ্ধ । কি ৯২ 
অশ্বিনী পূর্ণিমায় উখিত শক্রধবজের স্ান্ক। কি ১৬. 
কেতুগ্রহ নিপীড়িত জোহিণীর সভায় । প্র .. তু ১৫ রঃ 

চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় মিলন । শু ও 
চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন। ল ৪১ 
জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে বিশ্বামিত্র-স্্ নক্ষজসকল বিরাজমান । ঝা ৬* 
জ্যোতিশ্চক্রগত হুধ্যের তায় । ১ 

জন্ম-_( গর্ভধারণের ) ছয় খতু অতীত, দ্বাদশ মাঁস পর্ণ হুইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে, 

পুনর্ববন্থ নক্ষত্রে, রবি মঙ্গল শনি শুক্র ও বুধ এই পঞ্চগ্রহের মেষ মকর তৃল। কর্কট ও মীন 
এই পঞ্চরাশিতে সংস্কার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কটরাশিতে উদিত হইলে রা 

“ - প্রন্থত হন। | ... রি ঘা ১৮ 

 ভরত-_পুষা! নক্ষত্রে ও মীন ক্লে জাত। 5 হা ১ 
শত্রুর ও লক্ষমণ-_কর্কটে হুরধ্য উদিত হইলে অঙ্সেষা নক্ষত্র জাত। ৭ . ঘা ১৮ 

বত্যু__হর্ত মদ ও রাহু এই তিন দারপগ্রহ জন্মনক্ষর আক্রমণ করিয়াছে_ইহা হিপ্- 
সক, মৃত্যুও ঘটিতে পারে। / ..... আ& 

৮. ঞ্সৌমিত্রিদবয় এক লগ্নে এক স্লাশিতে জাত-_ধমজ । 

৯৮ 

ছি 4৮৮87 74 বা ১৮ ১৫ 



বিবাহ--অগ্ভ মঘ! নক্ষত্র, আগামী তৃতীয় দিবসে উত্তরফন্তনী: লক্ষ, এ দিবসে বিবাহকার্ধ; 
সম্পন্ন করিবেন। | ব। ৭১ 

যাত্রা-__স্থ উত্তরফন্তনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ / চল আমরা 
'এই মুহূর্তেই যুদ্ধযাত্র! করি। ; লও 

অন্ভষেক-আগামী দিবস চন্দ্রের পুষ্যা-সংক্রমণ, গুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা, এ দিনেই 

রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। অ ২৬ 
' বিশ্রবা মহর্ষি বিবাহ ক্রিয়া জ্যোতিঃশান্ত্রসিত্ধ বুদ্ধিষোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা 

করিতে লাগিলেন। উত৩ 

রণযাত্রাকালে লক্ষণ চতুর্দিকে সুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্ববক কহিলেন,*...**প্নুর্যয নির্ধল, শুক্র 
,. উজ্জ্বল, গ্রব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন 5 সপ্তর্ধিমগ্ডল দীপ্তজ্যোতিতে উহাকে প্রদক্ষিণ 

: করিতেছেন। প্র দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্বপিতামহ রাজর্ষি ব্রিশস্কু পুরোহিত বশিষ্টের 
সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা! উপদ্রবশূন্ত 
হইয়! গ্রকাশ পাইতেছে। নিখতিদৈবত মূলনক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতুছ্ারা ল্পৃষ্ট 
ও স্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র--লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র 

গ্রুহগীড়িত হইয়া! থাকে। ল৪ 
চরাচরের অহিতক্র বুধগ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাব্ণরূপ রাহুগ্রস্থ দেখিয়া প্রাজাপত্য নক্ষত্র 

ও শশিপ্রিয়। রোহিণীকে আক্রমণ করিল.*....কঠোর হুধ্য সহস। কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া 

' পড়িল ? উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবদ্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দু হইল। 
ভৌমগ্রহ ইন্ত্রাগিদৈবত কোঁশলরাঁজগণের কুলনক্ষত্র বিশাখাকে আক্রমণপূর্বক অস্তরীক্ষে 
অবস্থান করিল। | ল ১০২ 

নীক্তি-ওম্বাক £ 
ধর্মট--ধারণ করেন বলিয়া ধর্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্মাই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়! আছে ।, 

' ধর্মদ্বারাই ত্রেলোক্য বিধৃত রহিয়াছে । উ,প্রঙ 
: ফস হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ জগতে 
 ধর্দহি সার পদার্থ। আ ৯ 

সত্য--সত্যাই বন্ধ, সত্যে ধর্ম প্রতিঠঠিত, সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্যের প্রভাবে পরমপদ 

লাভ হয়। _ অ ১৪ 

সত্যনিষ্ঠ ধর্ম সকলের মূল। : বস ১০৯ 
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_ শত্যবাক্য লোকাস্তরে যন্ুষোর ছিতকর হয়। আ ১১ 

সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য । চবি ন্রকা কীর্তি 
প্রার্থনা করিয়া থাকে। ক 

যে সতান্ম বৃদ্ধ নাই, তাহা সভা৷ নয়; যে বৃদ্ধ ধর্মান্ুগত কথা বলেন না, তিনি বৃদ্ধ নন? 

যে ধর্মে সত্য নাই, তাহ! প্রকৃত ধর্দ নহে) যে সত্যে ছল আছে, তাহা সত্যই 
নহে। উ, প্র 

প্রতিজ্ঞা --প্রতিজ্ঞাপালন মহত্বের লক্ষণ) সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্তথাচরণ 

করেন না। ৮ ল ১৯১ 

প্রতিজ| ভঙ্গ করিলে কুল ক্ষয় হয়। বা ২১ 

যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ, তাহাদের নরক হয়। প্রতিজ্ঞা তঙ্গে ধর্ক্ষতি। উ১*৬, 

বাক্য ভাল ব! মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট 
বীরের লক্ষণ। কি ৩০ 

একটি অশ্থের গা মিথা কহিলে, শত অশ্বের, একটি ধেনুর জন্ত মিথ্যা কহিলে, সহস্র 

ধেনগুর হত্যা-পাপে দূষিত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার 
আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ববপুরুষগণের সদগতরিও কণ্টক্ হ্য়। কি. ৩৪ 
যে ব্যক্তি ধার্মিক, পিত। মাতা! বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া! রক্ষা না করা তাহার 

নিতান্ত অকর্তব্য। অ ২৯ 

ক্ষমা ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ, ক্ষমা ধর্শ, ক্ষমাতেই জগৎ 
প্রতিষ্ঠিত । বা ৩৩ 

স্ত্রী বা পুরুষ ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ । বা ৩৩ 
বাকা অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই ছুলভ। আ ৩? 

মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের-বাঁক্য তাহার অসহা হইয়া উঠে। আ ৪৯ 
যদি বালকের কথ শ্রেয়স্কর হয়, তাহ। গ্রহণ কর! উচিত। ১ উ ৮৩ 

যাহার আমুঃ শেষ হইয়। মাইসে, সুহদের দর্ঘতকর বাক্য তাহার অগ্রীতিকর' 
হুইয়া উঠে। ল ১৬ 

টানি স বস্তর পুনরায় দান মহাফলজনক । | উ ৭৮ 

দান গ্রহপ না করা কোনমতে শ্রেয়স্কর নছে। বা ৬ 

অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাপূর্বক কাহাকৈও কোন প্রব্য প্রদান করিও না) অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা- 

ভূত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করে। বাঁ ১৬ 

ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই. | . কি২৪. 

যে ব্যক্তি ব্্স্ব দেবন্থ সত্রীধন বালকের ধন ও নিজে দাঁন করিয়া ুর্ার তাহা হরণ করে? 
সে যাবতীয় ইঠটের সহিত বিনষ্ট ইঞ়। উ, শ্র২ 
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+ ব্রাহ্মণের ও দেবতার ধন হরণ করিলে প্বীচিপ্নামক ধোক্ নরকে পতিত : হইতে 

হয়। | | উ,প্রহ 

কর্দমফল- কর্মফল অবশ্ই ভোগ করিতে হইবে। | কি ১৮ 

মনুষা শুভ ক। অণুত যেরপ কার্য করুক, তাহার অনুরূপ ফল তাহাকে অবস্ঠই প্রাপ্ত 

হইতে হয়। ল১১২ 

জীব স্বীয় গুণদোষে পুণ্য পাপজনক যে যে টা করে, দেহান্তে ব্যগ্র ন! হইয়া ফলাফল 

ভোগ করে কি ২% 

জীবলোকে কর্মফল প্রাক্তনাহুপারে বট থাকে। কি ৫৭ 

''পোক প্রাক্তন কর্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্শের লহকারী। ঈশ্বর 

স্বয়ং কাঁলকে অতিক্রম করিতে পারেন নাঁ। কি ২৫ 

প্রাক্তন দুরতিক্রমণীয় ; পূর্বরজনে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে, সেই সুখ ও ছুঃখ 
কথন যত্বুলভ্য কখন বা অযত্বলভ্য । এক স্থানে থাক ব! নাই থাক, তাহ! নিশ্চয় ভোগ 

করিতে হৃইবে। উ ৫৪ 

সমাধিদ্বারা তন্বদর্শন এবং কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত? ইহা ত্যাগ করিয়া কর্মফল 

অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না। কি ৩০ 

কাল একান্তই ছুর্নিবার, যাঁহ! ঘটবার তাহা অবন্ঠাই ঘটিবে। আ ৭২ 

1 লোকে ফলোনুখী দৈবকে অর্থ ইচ্ছ! বিক্রম ও আজ্ঞ! কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারে না। ল ১১১ 

কাল! উৎপত্তির কারণ এবং কালই কর্মের ফলদাত।। ল ৩২ 

সুখ ধর্মের ফল, তাহা অধর্মের ফল হুঃখের সহিত ভোগ করা একাস্ত দুষ্কর, এবং পুর্ববককৃত 

ধর্ম পরবর্তী ধর্মকেও কাঁচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। ক্ু৫১ 
পুরুষ শ্বকৃত পুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধিরূপ বল ও বীরত্ব লীভ করে? উ ১৫ 
এই বর্শভূমিতে আসিয়া যাক! শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয় অ ১০৯ 

 ক্বর্মযোগান্থুবর্তী হওয়! অবস্ত কর্তব্য হইতেছে ; নতুবা কর্ম ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া 

প্রবৃষ্টরূপে বঙ্ধিত দুরাসদ ও বীধ্যবান কর্মের ফলানুসন্ধান উচিত নহে। কি ৩০ 

সত্রী- স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ট,রতা আর নাই। . এম ২৪, 
পরপুরুষ্পর্শ পতিব্রতার একাস্ত দুষণীয়। স্থু২১ 

গ্বামী স্বীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবদ্ধন। কি ১৬ 

বৈধব্যদুঃথ কুলন্ত্ীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা গ্রবল। ূ উ ২৪ 

স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু পতিই গুরু। তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির 
মগ হয়, স্ত্রীলোকের তাহাও কর্তব্য ॥  উ ৪৮ 
গৃহ বস ও পাকার শ্লীলৌকের আবরণ নহে, লোফাপশীরণও পান স্বরণ নঙ্কে_ 
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ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র; চক্গিজই ভ্রীলোক্ষের আবরপ। . . .. . কা ১১৬ 
- নারীর পক্ষে স্বামীর অপ্রিয় হওয়াই প্রথম মরণ। * ৮ ৩২ 

পতিব্রতা প্রমদার চক্ষের জল অকম্মাৎ তৃমে পড়িলে, দিশ্চ়্. একটা. কিনর্থ 
ঘটিয়৷ থাকে। | ৩১২ 

পতি ও পত্বী উভয়েই অভিন্ন--ইহ1! যজ্ঞে অধিকারও বেদ প্রমাণ দ্বার) প্রতিপন্ধ 

হইতেছে। কি ২৪ 

স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দ্বেবত! ও প্রত ।**'*”যে. নারী 
ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তু সেবা! না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্তৃসেব! . কূরিলে 

ব্প্রাপ্তি হয় । দেবতাকে পুঁজ! ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধ। নাই, তাহার ভর্ুসে বা 

করাই শ্রেয়--বেদ ও স্ৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্মই নির্দিষ্ট আছে। অং 

পিত। মাতা ভ্রাত৷ পুত্র ও পুক্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত একমাত্র ভার্ধ্যাই স্বামীর. ভাগ্য ভোগ করিয়! থাকে। অ২৭ 

স্ত্রীলোকের আপনি আপনাকেও উদ্ধার করিতে পারে না; ইহলোক ব। পরলোকে কেবল 
পতিই তাহার গতি। অ ২৭ 
যে স্ত্রী দান ধন্মান্ুসারে যাহার হস্তে জল চি প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে 
সে স্তাহারই হইবে। . অ২৯ 

যে নারী শ্রিয়জনদিগের আদরভাজন হুইয়াও বিপদে স্বামী সেবায় পরাম্মুখ হয়, সে ইহ- 
লোকে অসতী বলিয়৷ পরিগণিত হুইয়! থাকে । অ ৩৯ 

স্ত্রীলোকের তিনটি গতি /--প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুক্র, ভূতীয় জ্ঞাতি, এতপ্তিনন তাহার 
গত্যন্তর নাই। অ ৬১ 

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্ত।। অ ১১৮ 
যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান্ বা নিগুপই হউন, তাহাকে সাক্ষাৎ 

দেবত। বলিয়! জ্ঞান কর! তাহাদের কর্তব্য । অ৬২ 

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়! স্বামীকে নিয়োগ করা ক্রীলোকের উচিত নছে। আ ৪৩ 

স্বামী অনুকূল বা প্রতিকৃলই হউন, নগরে রা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাহাকে 
প্রিয় বোধ করেন, স্তাহার সদগতি লাভ হয়। অ ১১৭ 

অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের স্বভাব। আ. ৪৫ 

গ্রাভীতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ীজনে চাঞ্চল্য ও ব্রাঙ্মণে তপন্ত। অবশ্তই থাকে ! . ল ১৬ 

স্ত্রীলোকের! অত্যন্ত চপল, ধর্মত্যাগী ও ক্র,র, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত 

হয়। | আ ৪৫ 

্্রীচলোককে বধ করিতে নাই। অ৭৯৮ 

2 রহ পদটি আর এক অর্থ__এপ্রথমে ভর্তমরণ হইলে, ভা নারীর পক্ষে মুখ্য অনর্থ।" 
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_ পুক্ুষেরা! পিতার ও স্ত্রীলোকের! মাতার শ্বভাঁব লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অঃ 
কন্ভার পিতৃত্ব' মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। উ ১২ 
সকল স্ত্রীলোকই অত্যত্ত অস্থিরচিত্ত। উহার! কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে 
বশীভূত হয় না, কৃতন্ন হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা! করে এবং দোষ প্রদর্শন করিলে ও 

অন্বীকার করিয়া থাকে । | অ ৩৯ 

পরস্ত্রী- _পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। আ৷ ৩৮ 

' যে ব্যস্কি পরন্ত্রী ও পরধন অপুহারী সেই ছ্রাত্মাকে প্রজ্ৰলিত গৃছের গ্তায় পরিতাগ 

এ কর্তবা। ল ৮৬ 

ধ্লিজের কতায় অন্যের স্ত্রীকে ও পরপুরুষম্পর্শ হইতে দুরে রাখিতে হইবে। আ ৫০ 

 ত্রন্ধস্ব হরণ নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি, পরস্ত্রীগমন-_ইহার দণ্ড নির্বাসন । অ ৭২ 

_ যে মহুত্ধর্্ হুক্ক বিধানের গম্য, কামজ ব্যপন হইতে মুক্ত হইলে, লোকে তাহা প্রাপ্ত 
হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার ;--মিথ্যা কথন, পরক্ত্রীগমন ও বৈর ব্যতীত 

বৌদ্রতাব ধারণ । আ ৯ 

মিত্রভাবে পরস্ত্ী দর্শন কাহারও পক্ষে অধর্্ম নয়। কি ৩৩ 

' 'নিদ্রাবস্থ পরস্ত্ীদর্শন পাপ। স্কু ১১ 

পিতাপুত্র- জোষ্ট ভ্রাতা, জনক ও অধ্যাপক--ইহার! পিতা? কনিষটভরাতা, সস্তান ও 
শিষ্য-_ ইহার! পুজ। কি ১৮ 

আচার্য পিতা ও মাতা-_ পৃথিবীতে এই তিন গুরু। অ ১১১ 

পুজ্রের পক্ষে পিতাই প্রভূ, মাতা নহেন। কি ২১ 

না বেটার রনির পুং নামক নরক হইতে 

ত্রাণ করে বলিয়া সম্তান--পুজ। অ ১০৭ 

পিতামাতার বশ্ঠতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্খ ।......পিতার উপাসনা করিলে 
ব্রিলোকের উপাসনা করা হয়) এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়। থাকে ।... 

পিতৃসেবার স্ঠাঁয় সত্য দান মান ও ভূরীদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। অ ৩* 

পিতার আজ্ঞান্ুবর্তী হইলে কোনকালেই কাহ'রই ধর্মহানি হয় না। অ ২১ 

যে সমস্ত মহাম্মা মাত! পিতার শরণাগত হন, তীাহাদিগের দেবলোক গন্বর্জোক 
গোলোক * ব্রঙ্ধলোক ও অন্ান্য উতকৃষ্ট লোক লাভ হয়। শাস্ত্রে কহে, পিতা 

দেবতাগগেরও দেবতা । রর অ ৩৯, ৩৪ 

পিভ্-আজ্ঞা-পালন মনুষ্যের একটি কর্তব্য কর্ম ।  অ২১ 
পিতৃ-গুক্রযা ও পিতৃ-আক্তঞা-পালন অপেক্ষা মহান্ ধর জগতে আর নাই। অ ১৯ 

ধ 

* সমগ্র রাময়ণে এই একবার 'গোলোকের' উল্লেখ আছে। 
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*. পিতসেবাই পুজের পরমধর্ম। ক্ষ ১৯ 

পিতা আমাদিগের ( অবিবাহিত। কন্তাদিগের ) প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা ) 
, পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পন করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইরেন। যা ৩২ 

হদি গুরুলোকেও কাধ্যাকাধ্যজ্ঞানশুন্ত গর্বিত ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে ঁহাকে 
শাসন করা অসঙ্গত নহে। 'আ ২১ 

জ্োষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই ইহুলোকে সদাচার। অ ৪* 
যে ব্যক্তি পিতা মাত বিপ্র ও আচাধ্যের অবমাননা করে, সে অচিরাৎ নষ্ট হইয়া তাহার 
ফলভোগ করিয়া থাকে। উ ১৫ 

রাঁম কহিলেন, "মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের গর ভাহার সর্বার্গীন 

প্রভৃতা আছে। অ ২১ 

গুরু---গুরুসেব! ব্যতীত কাহারই শুভ বুদ্ধি জন্মে না| | উ ১৫ 

( ইক্ষাকুবংশীয়দিগের ) গুরুই পরম গতি। বা ৫৭ 
গুরুদার গমন সাধারণের বিদ্ধিষ্ট। . অ ৬৩ 

শক্রুমিত্র---যে ব্যক্তি ছস্থ, ছুস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্তবা। . ধা ৭২ 
লোক উপকারে মিত্র, অপকারে শক্র হইয়া! থাকে। কি৮ 
মিত্রত৷ অনায়াসে হয়, উহ! রক্ষা করাই কঠিন। কি ৩২ 
যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন, তিনিই মুহ্বৎ, যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন, 

. তিনিই বন্ধু। ল ঙ৬ও 

পর যদি গুণবান এবং শ্বজন যদি নিগুণ হয়, তাহা! হইলে নিগুণ শ্বজনব্যক্তি পর অপেক্ষা 
গ্রধান। পর যে সে পর হুইবেই হুইবে। ল ৮৬ 

যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, হ্বপক্ষ বিনষ্ট হইলে সে 
পরিশেষে পরপক্ষের হস্তে রিন হয়। ল ৮৬ 

বরং শত্রু ও কৃষ্ণদর্পের সহিত বাদ করিবে, কিন্তু মিত্ররূপী শক্রর সহিত সহবাস কদাচ 

উচিত নহে। জা ১৬ 

জ্াতিভয় সর্বাপেক্ষ। কষ্টকর । | ল ১৬ 

জ্ঞাতিদিগের মধ্যে একে অপরের বিপদে মতত অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে । ল ১৬ 

ষে নিজে পূর্ণকাম হইয়। অকৃতকাধ্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া! থাকে, এ কত 
মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুকুরেননাও তাহাকে ভক্ষণ করে না। , ক্কিওৎ 

. ধেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধুবান্ধব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখ! যায় 

. না, যেখানে সহোদর ভ্রাত। পাওয়৷ যায়। ল ১০১ 

শুদ্ধমস্থলোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংম্রবে সর্পহদে মতস্তের গ্ভায় বিনষ্ট 

হইয়া! যায়। | আ ৩৮ 
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 ধাহারা অগ্তের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যুপরূণর 
- , করেন না। ল ১১৪ 

মিত্র বধ করিলে পরকালে প্দতাভয় বধ” নামক ঘোর পাতকে পাতকী হইতে হয়। কি ১৩ 

গ্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম! . সু 

: খেঁব্যক্তি উপরৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাজ্ুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্িক। কি ৩৮ 

অতিথি-_ দৌষস্পৃ& হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর কর্তব্য। ল ১৮ 

, অতিথিকে ঘোচিত সৎকার না করিলে (তাপস ) কুট সাক্ষীর স্তাঁয় লোকাস্তরে' আপনার 

মাংস আহার করিয়৷ থাকেন। আ ১২ 

শরণাগতকে বধ কর! মহাপাতক | | কি ১২ 

দৃত-_দুত বধ ধর্মান্ধ ও ব্যবহার বিছিষ্ট। স্থু ৫২ 

অঙ্গের বৈরূপ্য-সম্পাদন, কশাভিবাত অথব। মুগডন এই সমস্ত দণ্ডের একটি বা সমগ্রই 
হউক দুতের পক্ষে নির্দিষ্ট।  সু৫২ 

রাজা: যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, কথন তাহার সুয়শ নাই। আ ৪০ 

রাজা দেবতা, মন্থুধারূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, স্থতরাং তাহার হিংস! নিন্দা ও 'ব- 

মাননা কর! এবং তাহাকে অপ্রিয্ন কথা বলা অকর্তব্য। কি ১৮ 

যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম অর্থ ও কামের জনুরর্তী হন, তিনিই রাঁজ।। যিনি 
শত্রু ক্ষয় ও মিত্র বৃদ্ধি বিষয়ে সির হই! প্রকৃত কালে ব্রিবর্ণের ফল ভোগ করেন, সেই 

:  বাজাই ধার্শিক। কি ৩৮ 

. যেরান্ধা প্রতিদিন রাজ্বকার্ধা পর্যবেক্ষণ না করেন, তিনি নির্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় 

. - পতিত হুন। | উ ৫৩ 
, রত্ধে রাজ্জারই স্ামীত্ব। * বা ৫৩ 

যে রাজ! ধন্ানুসারে গ্রজাপালন করেন, তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধায়ন তপন্ত। ও পুণ্যের 
ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। , উ ৭৪ 
ধিনি লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্থকে নির্ধিক্নে রাখিবার নিমিত্ত তাহাকে 
কি নৃশংস কি পাপকর কি অপযশস্কর, সকল প্রকার কার্্যই করিতে হইবে। . : বা২৫ 

. যে রাজা মষ্টাংশ কর লইয়া! থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদ্দিগকে পালন করেন না, £টাহার 

অত্যন্ত অধর্মম হয়। আঙ 

 স্থররাঞঙ্জ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ-ভূত নৃপতি ধর্দদাযুসারে, গ্রৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই 

.. কারণে সাধারণে তাহার নিকট প্রণত,হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ 
, উপভোগ করিয়৷ থাকেন। | ,আ ১ 

8৫ কিউ । ক আআনরমাপ্মপরগার। “এরর রাহ জাত আর 

. * বশিষ্টের শবল| এক রত্ব, এই বলিয়া! বিশ্ব।মিত্র মেটি চাহিলেন। 



নীতি প্রবাদ । ১%% 

্ সুিগণ থে পুণ্যসঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্শতঃ প্রজা পালনে প্রবৃত্ব রাজার চতুর্থাংশ আছে আ! রঃ 
বপতিরা বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও পুজা হইয়া থাকেন। "আআ ৫৮ 

 'ষে নৃপতি ছুঃশীল উশৃঙ্খল গু পামর সেই হুমম সা ও মাধ স্বজনের সহিত আপনাকে 
নষ্ট করিয়া থাকে। ' অঃ ৩৭ 

যিনি অভিমত্ত প্রজাদিগকে অন্গুরক্ত করিনা রাজ্যপাঁন করেন, অনুতলাভে দেবতীর ন্যায় 
খিব্রগণ তাহার প্রতি সন্ত হইয়৷ থাকেন । অপু 

ঘাজা__অয়ি, ইঞ্্, চন্দ্র, যম, শু বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারখে 

উগ্রত! বিক্রম দয়! নিগ্রহ ও প্রস্ত৷ এই লকল গুণ সন্ত তাহাতে দৃষ্ট হইয়! থাকে; 
সুতয়াং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পুজ্য ও সম্মান কর! কর্তব্য । আ ৪* 
পরস্ত্ীষ্পর্শ ধর্মপরায়ণ রাজার কর্তব্য নছে। | সা ৫৬ 

দ্বাজা অস্চরিত্র হইলে প্রজার অকাল মৃত্যু হয় ' | | উ ও 
শিষ্ট প্রজার! রাজার দৃষ্টান্তেই শান্রবিরুদ্ধ ধর্ম অর্থ শু কাঁম সাধন করিয়া থাকে। আক, 
বাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাঁও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে । উ ৪২ 

'যে বাজ! মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে গ্ভায়ঘতে রাঁজকার্যা করিয়া! খাকেন, তাহাকে আর অঙ্ুতাপের 

_ মুখ দেখিতে হয় মা। ল১২ 

'জিতেন্দ্রি়ত1, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম, ধৈর্য্য ও দোষীর দণ্ডবিধান-_এই শুলি রাজগুণ। কি ১৭ 

যিনি রাজবংশে জিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষিত না করেন, হি নরকভোনগ 

করিতে হয়? উষ্ভ২ 

রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, গুভ সম্পার্ষন করিয়া থাকেন ১ এবং উহাদের 

জীবনও উহার আয়তাধীন। কি ১৮ 

_অন্ুষ্যেরা পাপাচরণপূর্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় শ্রধং পুণশীল সাধুর গায় 
স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । নিগ্রহ বা মুক্তি যেরুপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয্ব, কিন্ত যে রাজা 
দণ্ডের পরিবর্তে যুক্তি দিয় থাকেন, পাপ তীহাকেই স্পশ্টে কি 

প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হত, শাহাই রাজার হ্বর্গলাভের কার 

হুইয়। থাকে। উ ৭৯ 

 '্যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে, শ্রধং থে দণ্ডিত হয়, তাঁহারা ক্াধ্যকারবগ্ুণে দিদ্ধসংকয় হইয়া 

' আর অবসন্ন হয় না? কি ১৬ 

সতের গৃহে রাজপ্রী চিরকাল কখনই তিঠিতে পারেন না ১7 আ ৫৬ 

ব্রাহ্মণ কষতরিয়--কষত্রিয়ের বল বংসামানত) ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত জধিক বলশালী সন্দেই নাঁইঃ 
ব্রাঙ্গণের বল অলৌকিক । 7. খা ৪৪ 

ক্রার্ঘণকে দণ্ড কর! উচিত নহে) ৪ | উপ্রৎ 
ব্রাঙ্মণ অব্রাঙ্গণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন পা | খু ২৮ 

১৯ রী 



১8৬ রাশীয়ণ-তন্ব। ূ 
* ভীরৃদিই খাছাঁদের কামনা, সেই সমন্ত ক্ষতিয়যপুপয়ায়ণরীর হুদ্ধে তিগষ্ট হইলে কিছুতেই 
শোচনীয় হইতে পারেন না। লউ১ 

প্জার্ত' এই পধমাত্জ না থাকে এই নিমিত্ত আজিয়ের শরালন গ্রহণ আ| ১০ 
প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম । ৯০৬ 

যে গ্থান্্প্রয্লোগে অসমর্থ, যক্ঞার্থোপনীত পণুবৎ তাহাকে ঘধ কলা ক্ষজিয়ের একান্ত 

গোহ্ত। গম ৭০ 

যে বীর সংগ্রাম-বিমুখ-ব্যস্কিকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে, সে পুণ্যযান্দিগেত্স গতি 

গাত করিতে লায়ে মা। ন্ট ৮ 

মিনি ভর্তৃকার্যে দেহপাত করেন, তীছায় শর্শবাত হয়; বেহিগপের অধ্যেও দুষ্ধোদ্ধা- 

গণের এই পথ । ল নং 

গ্রে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য ভর্ভৃনিয়োগ পালন করিয়া অন্রাগের সহিত অবান্তর হার্থে ছক্তক্ষেপ 

করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্তনিয়োগ পালনপূর্ব্বক সাধ্যপক্ষেও গ্রীতিকর অবাস্তর 
ফোন কার্ধ) করেন না, তিনি মধ্যমপুক্ষহ। আর যিনি ক্ষমতাসন্ধেও নির্দিউক্কার্যের 
ব্যতিক্রম করিয়। থাকেন, তিনি অধমপুরুষ। লগ ১ 

ষে ব্যক্তি ্ বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল ও ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া 'প্রভূফে স্তায্য পরামর্শ 

দান করেন, তিমিই প্রকৃত মন্ত্রী । কা ১৪ 

'ধিনি মিত্র বন্ধু ও এককার্ধ্যার্থী এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ রাইসী। কার্য করেন, 
এরধং যাহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। ধিনি একাকী কাধ্যবিচার করিয়া 
থাকেন, একাক্টী দৈবের মুখাপেক্ষী হন, এরং একাকীই অদ্দিতিগ্রহ এভৃতি কার্ধ্যের জনুষ্ঠান 
কলেন, তিনি মধ্যম পুরুষ । আর, যে ব্যক্তি দোষগুণদর্শী নম, দৈৰকে উপেক্ষ। ক্ধরে, 
এবং কার্ষেও উদাসীন হইয়া থাকে, দে অধম পুরুষ || ল ৬ 

দিয়ম.-_মজ্রসাধন করিবার কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান অকর্বব্য। বা ১ 
জ্যেষ্ঠ সত্তে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় মা!। রাঁ ১ 

জীবলোকে  সন্ধিবিগ্র্থ গ্রর্ভৃতি ছয়টি কার্ধাসাঁধনের উপায় ছে; উহা গাশ্রয় করিয়া 
কল বিষয়েরই বিচাঁর হইয়া থাকে। ঝা! ৭২ 

'নিরন্্র সার্ধান কশ ও মদোস্বজকে বধ করিলে জপছত্যার পাপ জন্ধে। [রিি*১১ 

অনাথ, অন্ধ ও বাণগ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্্ররেও স্কানত্যুত : 
ক্ষরিতে পারে। 9 ঝা ৩৪ 

জাদহ্ন্তা, গোছ, বরবাত্তক, চৌর, লোকনাশক, ন্যান্তির, রিনা, থল, রুদর্জা, মিত্র, 
গুর্দারগামী--ইহারা নরকস্থ হ্য়। কি ১৭ 
যায় গো-ঘাতক, হুরাপায়ী, তষ্কর ও ব্রতী, সার ভারাদদিগকে নিষ্কৃতি দিছেন, 
কিছ কতগের কিছুতেই নিস্তার নাই। 'কি ৩৪ 



নীতি প্রবাদ! ১৪৭ 

বে ব্যাজ, কার়গ্রজাবে ওরমী-ফন্ত)। ভগিনী, ও ভ্রাতৃবধূতে + আসক্ত হয়, তাহার প্রতি 
খধদও্ড বিহিত। ক্ষি ১৮ 

যে ব্যক্তি জ্যোষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্থীকে হণ করে, সে কত্যন্ত জব্ব্ত। কি ৫৬ 
রাজদণ্ড ব্যতীত পাগীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্রের বিযি ্বাছে, তদ্বার। পাপের এককালে 

শাস্তি হইয়া থাকে । কি ১৮ 
সত, ধর্শা, তপস্কা, দয়া, প্রিযবাদিতা ও দেবপুজা এবং জ্মতিথি-সংকার--এই সমগ্ত 
স্ৰর্গের পথ। ক্ষ ১০৯ 

লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই। কি ২৫ 

ক্ষাত্ুহত্যা! মহাপাপ। তৃ”১৩ 

অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্য। করা উচিত নয় (রাক্ষপদিগকেও নহে )। আআ: 
ভগিনীকে পাত্রষাৎ কর! ত্রান্গণের জবস্তাই উচিত। উ ২৫ 

ভগবান্ পিতামহ দেবান্থরের জন্য বিধি-নিষেধর়প হুইটি পক্ষ জন করিয়াছেন। ধর্ম 
ও অধর্্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্দশ অন্থুরগণের পক্ষ । যখন 

সত্যযুগ উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম অধর্ধরকে গ্রাস করে) হখন কলিধুগ উপস্থিত হয়, তখন 

ঘাধধন্ম ধর্মকে গ্রাস রুরিয। থাকে। জে ৩৫ 

যদি কাহাকেও পুত্র পণ্ড ও বান্ধবের পহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে 
তাহাকে দ্নেবত! গে! ও ব্রাঙ্গণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। . * উ,প্রং২ 

বিবিধ--ধৈর্ধ্য সান্বিকের মর্যযাদ। স্বরূপ । কি ৭ 

উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্ব্চনীয় সখ, উৎসাহ কার্াসম্পাদক। স্থৃ১২ 

শোকের অবসাঁদই পুরুষের বলবীর্ধ্য বিফল করিয়! দেয় ).,..."গুরুধকারই গসলঙ্কার। লং 
চরিত্রই সঙ্জনগথের ভূষণ । লন ১১৪ 

ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্মনাশের কারণ, ধর্দপ্রবৃত্তি লোকানরাঁগ ও নতি নিদান। ল ৯ 
ধিনি বিবেকবলে ক্রোধ উন্ম,লন করিতে পারেন ভিনিই স্বাধু। কি ৩১ 
জয়শ্রীলাভ মন্ত্রণ-সাপেক্ষ। ল৬ 

মহান্গুভার ব্যক্ষিগণ কখন লিজমুখে আত্মপ্রাঘা করেন না। লা ৫৯ 

জালন্ত শোক ও নিদ্রাবেশ দূর কর! আবশ্ক; দক্ষতা ও সাহস কার্ধাসিদ্ভির কারণ 
ঘর ও পরিশ্রমের ফল অবস্তাই দৃষ্টি হয় 4 কি ৪৯ 

* বনিষ্টত্রাতার স্ত্রীতে আসক্তি এখন দওযোগ্য ; জ্যোষ্টের পক্ষীতত গমন ( রাষীয়ণ-কালে ) বোধ হয় এত 
নগুধোঁগা ছিল.ন1। কাপ, বালীর জীবন্দপারও নৃস্্ীব তারাকে ভুঞজির়াছিলেন ; (জা? ছাড়!) কেহ দোষে 
জাই । অজ বলিয়াছিজেন 'অধীব স্মৃপতিশান্তের অর্ধযাদা রজ্ঘর কযিয়াছের।" | . নূর ৫৬ 



এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে ? অতএব শ্রেয়োধ্মী পুরুষ কাহাকেই 
অবজ্ঞা করিবে না। উ ৩৩ 
জঁগী নির্গম হইয়া গেলে আলিবন্ধন নিক্ষল। ১ আআ 

ৃ মহাসমু্ কখন তীরহূমি অতিক্রম করে না। | অ ১২ 

. সীতা রামের মায়ামুও দর্শনে পতিকে মৃতস্থির করিয়া শৌকবিহ্বলা হইয়া কহিলেন, , 
শ্পিতৃনত্য-পালনন তোমার অতি মহৎকার্ধ্, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অস্তরীক্ষে নক্ষত্র 

' ইয়া” .  লঙ২ 
লোকের আসন্নকালে তাহার কুলনক্ষত্র গ্রহঙীড়িত হইয়া থাকে । ল ৪ 

. খ্যে মনকে ( স্বপসে ) গার্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ তাহার চিতার ধূমশিখ। 

:,.পরিবৃশ্তমান হইয়া থাকে। অ ৬৯ 
“যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়। তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আফুক্ষয় হইয়! থাকে। আ৷ ২৪ 

অগ্নিসংযোগ যেমন কাঠের বিকার জন্মাইয়! দেয়, অন্ত্রসংআব সেইরূপ লোকের চিত্ববৈ্লব্য 

ঘটায়। | তা ৯ 

শত্রকে উপেক্ষা কর! বর্তব্য নহে। আ ৯ 

ধাগার মায়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্বলতাবশতঃ সে আর কাঁধ্যাকার্ধ্য বিচার করিতে 
পারে না। আ ৩০ 

'ক্ষুংপিপাসা। শোকমোহ অরামৃত্যু এই তিনটি নির্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের 
ঘটিয়া থাকে। অ ৭৭ 
্টায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদক্রতিকে অন্যথা করিতে পারে না। আ ৫০ 
মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপদায়ক হইয়া থাকে। অং 
ঠান্ধর্ধ্বের কাম, ভূজন্নের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং পক্ষীদিগের ক্ষুধাই প্রবল। কি ৩০ 

পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি-_ইন্দ্রের পাপ ( গুরুদার গমন ) অংশ করিয়া লয়। কি ২৪ 

কারণ উপস্থিত হইলে মন্তুষ্যের মন অবশ্যই বিরুত হয়। অ৪ 
মগ্ত সর্বাংশে হগ্ নয়, উহার প্রভাবে ধর্ম ও অর্থনাশ হয়। কি ৩৩ 

লোকে দৃষ্টীপ্রয়-মদিরা পাঁন করিয়৷ পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ 
করে, ॥ | অ.১২ 

নীচলোক অসৎ উপায়ে ী সংগ্রহ করিলে, উগ্রভাব ধারণ করে। আ ৮. 
যাহার! বিভবশালী হয়, অন্তের গুণানুবাদ তাহারা কথনই সহ করিতে পারে না। অ ২৬ 
অর্থনুেরা অর্থনূলক যে কার্য্ের উদ্দেশে অবিচারিতচিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশান্জ্ধের! 
তাহাকেই অর্থ বলিয়। নির্দেশ করেন। আ] ৪৩ 

অর্থই পুরুযার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীব. 

লোকে সেইই পুরুষ) বাহার অর্থ সেই পঙ্ডিত, যাহার অর্থ সেই 'বলবান্, যাহার অর্থ সেই 



আচার ব্যবহার।' ১৪৯ 
বুদ্ধিমান, যাহার জর্থ সেইই মহাবীর, যাহার অথ সেইই সর্বাপেক্ষা গুণী। ....-হর্য কাম 
দর্প কর্ম ক্রোধ শাস্তি ও ইন্দ্িয়নিগ্রহ এ সমস্তই অর্থের আয়ত্ত । ল ৮২ 

ধাহার গৃহে বিস্নকারী ভূতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে, ভূতগণ বিদ্বাচরণে 

বিরত হয়। ল শেষ 

সত্য, ধর্ম, তপন্তা, দয়া, প্রিয়বাৰিতা এবং দেেবপুজ1 ও অতিথি সকার এই সকল ছ্র্গের 
পথ। | ৃ ূ ১০৯ 

মুছুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে | অ ২১ 

যাহার পুনরাগমন অপেক্গ। করিতে হইবে, বহুদূর তাহার দিবার গমন নিষিদ্ধ। অ ৪* 
কন্তার পিতা যদিও ইন্দ্রের স্তায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাঁচ কন্ঠার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে 
সমকক্ষ বা অপরৃষ্ট হইতেও াহাকে অবমানন! সহ করিতে হয়। অ ১১৮ 

মনুষ্য মাতৃম্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে । অ। ১৬ 

শিল! উদরস্থ হইলে রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয় । আ৷ ২৯ 
অলম্পন্দন, স্বপ্রদর্শন, পণুপক্ষীর স্বর শ্রবণ এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ এই সকল নিমিত্ত 
মন্ুয্যের সখ ছঃখ অবশ্ঠই টিয়া থাকে । আ ৫২ 
জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে কেহই নিবারণ করিতে পারে ন1। অ| ৬৪ 
অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। কি ৩৫ 

যে তম্কর* রাজ আল্ঞায় বধ্য ও বন্ধ হইয়। আছে, নিশাস্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্ক! 
জন্মে । সু ২৮ 

মনুষ্য শব স্পর্শ প্রভৃতি ইন্ছিয়গ্রাহথ বিষয়ে বর্তৃরূপে টিন জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে না । ৰ ল ৯৩ 

আচ্গম্স শ্যম্যহ্হাল্র । 
দেব: রাম কৃতন্ান হইয়া জানকীর সহিত একাস্ত মনে নারায়ণের আরাধনা প্রবৃত্ত 

হইলেন। অ ৬ 

কৌশল্যা দেবগৃহে গমনপূর্ববক, নিমীলিত নেত্রে প্রাণায়াম বারা পুরাণ পুরুষকে ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । অঃ 

রাম পূর্বব সন্ধ্যার উপাসন৷ সমাপনপূর্বরক সমাহিত চিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অভ 
রামলক্্ণ গাব্রোখান করিয়া ক্নান অর্থ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাধান ফরিলেন।  বা২৩ 

-* তন্বর অর্থে দি “চোর! হয়। তাহ! হইলে তখনকার কালে চোরের বধ দওড ছিল।-. 



.১৫হ রাষায়ণ-তত্ব। 

রাম উত্তরীয় টীর গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংসন্ধা। সমাপন করিলেন । ত্জ ৫০ 
রাম পবিত্র সরোবরে আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা! সমাপনপূর্বক মহষির আনত্রমে প্রবিষ্ট 
হইলেন । উ ৮২ 

রাম গৃহ প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্কাদোষ 

প্রশমন, নানাপ্রকার মাঙ্গলিক ফাধ্েয় অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন। অ ৫৬ 

রাম লক্গণকে কহিলেন “বৎস, এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে 

হইবে, ধাহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসন৷ করেন, তাহাদিগের বাস্ত শাস্তি করা 
আবন্তক। অ ৫৬ 

শিক্ষণ পুষ্পবলি প্রদান ও বখাবিধি রাস্ত শান্তি করিম রামকে কুটর প্রদর্শন করিলেম। আ৪ 
| অগন্তয অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনসপুর্ধমক এ সমন্ত অতিথিকে অর্থ্য ও বাণপ্রস্থের বিধি 

অনুসারে ভোজ্য দান করিলেন। আ ১২ 

রাম আপনার শুভোদেশে ব্রান্গণ ও ক্ষত্রিয়জাতি সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। 
| . লক্মণও যথাবিধি আচমন ফরিয়! সীতাক্স সহিত জাহুবীকে শ্রীতমনে প্রণাম করিলেদ। ৫২ 

নকলে ণ ভাগীরথীতে সান, বিধানানুসারে পিতৃদের তর্পন ও অরিহোত্র শনুষ্ঠান করিলেন ; 

পরে, অমৃতবৎ হবি ভোজন হৃরিলেম। বা ৩৫ 

রাম চিত্রকুট যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি ভরছাজ তাহাদিগের উদ্দেশে স্বস্তায়ন 

করিয়া কহিলেন । অ ৫৫ 

তারা বালীর জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্তযয়ন করিতে লাগিলেন । কি ১৬ 

দুমন্ত্র কৌশল্যাকে কহিলেন রাষ বলিয়! দিল্মাছেন--প্দেবি, তুমি ধর্মশীলা হইয়া! যথাক্কালে 
অগ্ন্যাগারে অগ্নিপরিচর্ধ্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। অ৫৮ 

রাম প্রভৃতি সকলে বিধিবৎ দেবতা! ও অগ্নির পূজা সমাধা করিলেন। আ৮ 

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রাঙ্গণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্রিহোত্র ও বাজপেয় ছত্র সকলের 
অগ্রে যাইবার আদেশ করিলেন । উ ১০৯ 

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রদ্ধ প্রতিপাঁদক উপনিষদ উচ্চীরথ.করিতে করিতে উভয় হস্তে কুশ- 
ধারণপূর্ববক সরযৃতীরে যাত্রা করিলেন। ......রামের দক্ষিণপার্খ্র পন্মহস্ত লক্ষমীদেবী, 
বামপার্থে মৃ্তিমতী বন্ধ! ও স্দুখে সংহার শক্তি গমম করিতে লাগিল ।*বিপ্র-বিগ্রচুধাষী 
বেদ চতুষটয়, জগৎপাঁবনী গায়ত্রী, ওষ্কার ও বষটুকার, শরাসন ও বিবিধ অস্ত্র শন্ত্র মুর্তিমান'' 
হুইয়া রামের অনুগামী হইল। উ ১০৯ 

বকৈলাসে রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে তব করিতে লাগিলেন।  উ১৬ 
হেমস্তকাঁলে সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্ররণ নামক যাঁগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণের ও 
দেবগণের তৃত্তিসাধন করির! মিষ্পাপ হয়। ।আ ১৬ 

পুরুষের যে বন্ত ভোঙার, কার শিডুলোচকরও কাকার উপাই থাকে ॥ ক্স ১০৩ - 



আচার-ব্যবন্র ! ১৫৯ 

হনুযান পিতা পবনকে পশ্চিমান্তে বদনা করিলেন । 4 এত 

হদ্ ভাঁবিলেন আমি ক্ষি জাবণের দেহ লখুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া 
পণ্ডপতির নিকট পশুর ষ্ঠায় রামকে উপহার দির? কু ১৩ 

ছক্কায় রাঁবণ-নিকেতনে কোথাও খনত্ত বন্ধ ও নিধি সপ্ত বহিযাছে) হীল পুষে ফিধি- 

ক্ষার্থ মহ্মারি বলি গ্রবাে ককিতেছে। সপ ৬ 
ফালি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । কউ ৩৪ 
প্রাণায়ামঘারা জীর্থণ যেমন নিরলস ছন। টি ৭ 

কলাম লঙ্গণ গু লীত! গোদারদীতে স্বান করিলেন, পন্বে লকাগলে (দেবতা গ পিল্তুগণের তর্পণ 

করিয়া উদ্দিত গুধ্য ও দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন । বা ১৬ 

কৌপজ্যা হোম করাই, উপাধ্যার শান্তি ও প্ছায়োগ্য উদ্দেশ করিয়া! দিধানাচুলারে 

প্রহলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদ্দান করিতে লাগিলেন এবং ছচ্ভাবশেন্স ঘবার! লোক্কপাঁপাদি 
বলিসমাধান ও ব্রীঙ্গণগণকে অধুপর্কপ্রঙ্ান হরি বীগের নদরালৌটজাশে পহস্ষিবাচন 

কলরাইলেন । গর ২৫ 

কৌশল্যা কহিঃলন্, আমি ঘে ক্জলজোঁচন হরির প্রিগকত। পর্ন কলির! ব্রত কপবাস 
করিয়াছিলাম, এতদিনে তাহ! সফল হইল।” ধা ৪ 

হরি বিশ্বামিত্র আতিক ক্রিয়া জন্মাঁপন ক্ষত্থিলেল | ৰা ২৪ 

সরমা সীতাকে কহিলেন প্দেবি, ধিনি গিরিবর গ্ুমেরুকে অন্ববৎ মগ্ুলাঁকান্রে বেন 

করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই হূর্যযদেরের শরণাগর ₹%৪, তিনিই প্রজাগপের দ্ুঃখনাশের 
একমাত্র কারণ ।” ল ৩৩ 

ধাহার! দ্িবাভাগে নিয়মাবলম্বন কুরিয়। গ্রাকেন, ফ্াহাদিগের প্রতিদিন ন্লিরালীন গ্গান এবং 
হ্বহন্তে কুন্ুমচয়ন করিয়া বাপপ্রস্থদিগের দিসি অনুসারে রেদীতে উপহার প্রদান 

করা রর্তব্য। ক্ষ ২৮ 

যক্জ-"্+রাজ। মান্ধেরই দ্শ্খমেধ যড্ডে কাধিকার আে। পু রা ৮ 

দ্শরথ সহধর্ষিণীগণের সহিত যঞ্জে দীক্ষিত হইলেন । "বাঁ ১৩ 

ত্রা্মণগণ শাস্ত্র ও রিধি অনুসারে হজ্ঞকন্দ রর করিছলন। বা ১৪ 
 ষ্জ বেদমন্ত্র উচ্চারপূর্বক ইজ্াদি দেবগণকে আহ্বান করা হইল। মধুর লাফগীন বার 

* গ্থষগণ আবাহুন করিতে লাগিহোন। বা ১৪ 

দিজ্রস্থলে শান্ত্রমত দেবগণের উদ্দেক্শ নানাবিধ উরগ, বিহগ, তুরঙ্গম ও গ্লচর এ্রস্থতি অন্ধ 

যু! সংগৃহীত হইয়াছিল, খত্বিক্গণ তাহাদের পরাগ সঃহার রুরিলেন। বা ১৪ 

দ্শরথ খধ্যশৃজের পাদবন্বনপুর্ব্রর তাহাকে ঘজ্ধে বরণ করিলেন । রা ১২ 

শত পুরোডাশ কুশ ও খদিরকা্ের যুণ--এই সকল দ্রব্য এক যজ্জে বাক্ধত হইলে যজ্ঞা- 

_স্করে নিয়োগ করা নিমিঞ্ত। জম ৬১ 



১৫২ রামায়ণ-তত্ব। 

(রাজ! অন্বরীষের ) যক্তীয় পণ্ড অপহৃত হইলে, পুরোহিত বলিলেন,"এই আরব্ধ যঞ্জ সমাপন 
শী হইতে, হয় সেই অপন্ত পণ্ড সন্ধান করিয়া আনুন, না হয় ভাহাক়্ প্রতিনিধি স্বরূপ 
কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। বা ৬১ 

ত্রিশঙ্কুর জে তেজন্বী বিশ্বামিত্র শ্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন । মন্তরঞ্ত খন্িকের 
সাম্প্রদায়িক বিধিও শান্ত্াহছসারে মন্ত্রপূত করিয়া আন্ুপুর্ষ্ণিক সমস্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত 

' হুইলেন। বা ৬০ 

. ধবজ্জের সকল শেষ হইবার পর, পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্াঙ্গণ আসিয়া দশরখের নিকট 
_ অর্থ প্রার্থনা করিল; তংকালে অন্ত অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 

আপনার হন্তাভরণ প্রধান করিলেন । বা ১৪ 

_ ক্ষার্ধাকুশল বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় গাঞ্ষেতিক শক্ধে প্রেরিত হইয়া বিধানান্ুসারে সমস্ত কাধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ব| ১৪ 

বিশ্বামিত্র রামকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বা ১৯ 

মনীধিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষাকাল নিরূপণ করিয়াছেন। বা ৫০ 

কুশনিশ্মিত পবিত্র কাল্ভীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কত হ্ইয়! শুনঃশেফ পণ্ডরূপে 
বৈষ্ণবযুপে বন্ধ হইলেন। বাঁ ৬২ 

: কলাম কহিলেন, প্যজ্জ দ্ীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্ধীর কাঞ্চনময়ী প্রতিম। লইয়া ভরত অগ্রে 
গমন করুক 1 উ ৯১ 

ইন্দ্রজিত মৌনব্রত অবলনপূর্র্বক যন্তে দীক্ষিত ছিলেন । উ ২৫ 
_ পর্বকালে যাজ্জিক যেমন রাঁক্ষমদিগের বজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে। উ ৪৩ 

শঙ্কায় নিশাচরগণ গ্রাতি পর্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করে, এবং তথায় দেবতারা প্রতি- 
নিয়ত পূজিত হইতেছেন। স্থু ৬ 
দিশ্বিজয় হইতে আসিয়া রাবণ নিকুস্তিলা উপবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যন্ত অনুঠিত 
হইতেছে, এবং তথায় কুষাজিনধারী কমণ্ুলু-হস্ত শিখাবান্ ও দণযুক্ত শ্বপুত্র মেঘনাদ 
উপস্থিত। উ ২৪ 
(সীতার পাতাল প্রবেশকালে ) রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্কাষ্ঠে তর দিয়া অধোমুখে 
রোদন করিতেছিলেন। “উ ৯৮ 
তাপসের! কহিলেন, এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন, নাতি ছয় বাত্বি মৌনাবলর্খন 
করিয়া থাকিবেন। বা ৩৩ 

বাজপেয় যন্ডে ব্রাঙ্মণগণের ছত্রলাত হয়। | অ ৪৫ 
ক্রিয়ীবর্্--একাদশ দিবসে বশিষ্ঠ দশরখপু্রদিগের নীমকরগ করিলেন । বা ১৮ 

রাঙা দশরথ তরাঙ্গণ এবং নগর ও জনপদবাসিদিগকে প্রচুর পরিমাণে তোঁজন করাইয়া 
 ধশিষ্টের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ধা প্রকৃতি সমস্ত কাধ্য অুষঠান করিলেন । বাঁ ১৮ 



আচার ব্যবহার | ১৬ 

অষ্টমবর্থ বয়সে রামের উপনয়ন, তাহার লগ্তদশ বৎসর পরে যৌবরাজ্যে অভিষেক? অ ২* 
' স্বাতৃগণ্ধের উদ্দেশে ও পিভৃরুত্যে রাম প্রতিবর্ষে তাঁপস ত্রার্গণদিগকে মর্থদাঁন করিতের। উ৯৯ 

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে ঝামাদির বিবাহ--সীতার বশ্মস তখন ছয় বৎসর। . . আআ ৪৭ 

[বিবাহ- বিবাহ পুর্বে গোদান বিধি ও পিতৃরুত্য নির্বাহ করিতে "য় । বা ৭১ 
প্রভাত্তে যজ্ঞ লমাপনান্তে বিবাহক্রিয়! নির্বাহ করিবার কথ! রহিল । * বা ৬৯ 

মিথিলাধিপতি কন্ঠাগণকে (বিবাহের পর ) নানাবিধ যৌুক দ্রা্ন করিলেন । বা ৭৭ 

ঘর কগ্ঠ। অগ্নি, বেধী, রাজা জনক ও মহাত্মা খধিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া! শ্স্ত্রো্ত প্রণালী 

অন্গুসবরে বিবাহ করিলেন ।. বা ৭৩ 

বাজি জনক ব্রান্মবিধানের অনুরূপ কর্িয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭ 
কষ্ঠাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা মদ্বংশীয়দিগের অবস্থয কর্তব্য । * স্বা ৭৯ 

কুশনাভ রাজার কন্তাগণ কছিলেন, “এমন দ্বিন যেন ন|/ আইসে আমর পিতাকে অবমাননা 

করিয়া স্বয়ঘ্ধরা হইতে প্রবৃত্ত হই ।৮ 0 পাও 

অগিষেক--বশিষ্ঠ রামকে রদ্রপীঠে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্বকালে অনু যাহ দ্বার 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বংশপরষ্পরায় রাঁজগণ য।হু। হ্বারা অভিষিক্ত হন, সেই ব্রহ্ম-' 

নির্ষ্িত রত্বশোভিত অত্যুজ্জল কিরীট রামের মন্তফ্ষে পরিধান করাইয়া দিলেন । বা ১২৯ 
রামের অভিষেকার্থ চারি বাঁনর পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে নুবর্ণবটপুর্ণ করিয়। 
দল আনিল। লা ১২৯ 

পবিত্র চৈত্রমাঁস উপস্থিত, এই সময় যৌবরাঁজ্যে অতিষেক্ষের উপথুক্ত 1 ভাত 
€ অভিষেকের পুর্ববদিন ) দশরখ রা্কে. কহিলেন, “আজিকার রান্রিযোৌগে বধূ শীতার 

'কাঁহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়। কুশশয্যাম্ম শয়ন করিয়। থাকিও |.  ছ 

€ অভিষেকার্থ যাত্রাকালে ) মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন 
সংবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। | অঙ 

€ অভিষেক কালে) রাম ব্রতপরায়ণ ও" দীক্ষিত, হ্হন্ষা গম: শ সগশ্জ ধারধ 

করিলেন। খন ১৬ 

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নাপ্দিমুখ গ্রভৃতি ফাধ্যের অনুষ্ঠান হইবে। পম ৮৯ 

" ব্বশিষ্ঠ মন্তরোচ্চারণপূর্ববক জানকীর সহিত রামকে উপবাসের স্বল্প করাইলেন ' অপ 
রামের রাজ্যাভিষেক দিবসে নগরের চতুদ্দিক তোরণমালায় অতস্কৃত, সমস্ত গৃহে ধজন্ড 
উত্তোলিত হইল। রী অঃ 

€ অভিষেকার্থ যান্সাকালে ) অর্ধবাঙ্গনুচ্দরী পুরনারীগৃণ 'বেশভূষ| খারণ ও গবাক্ষে আরোহথ 

পূর্ব্বক বামের খস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ত করিল। আ১৯ 

বপৌরগণ গ্রীতমনে রাজাকে ( বিভীষগ ) ধি অক্ষত মোক লাজ ও পুষ্প উপহাগ্ন 

দিলেন । রি 1 সা ১১৩ 

চা 



১৪৪ বামায়প-তত্ব। 

লঙ্গণ পরমাঁসনে বিভীষণকে উপবেশন করাইয়া সমুদ্রজলপূর্ণ এফটি কলস লইয়া তাঁহাকে 
'লঙ্কার রাজন্ন্পে অভিষিক্ত করিলেন । ল ১১৩ 

মঙ্গল-_-রাজপথে রাম প্রভৃতির মন্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । তা ৪৩ 
:_ পথে পুষ্প সকল বিক্ষিগ্র এবং মঙ্গলাচারার্থ দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ বিষীর্ণ। অ.১৭ 
[ কৌশল্যা রামের মন্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ধ্বাঙ্গে গদ্ধলেপন এবং মস্্রো্চারণপূর্ব্বক পরীক্ষিত 
*. ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়! দিলেন। ঘম ২৫ 

(রাম বনবাস হইতে অযোধ্যায় গ্রত্যাগমন করিলে ) শঙ্খ ও ছুন্দুভিধ্যনি হইতে লাগিল ; 
বাদকের! তুরী তাল ও ম্বস্তিক বাদনপূর্ববক হষ্টমনে মঙগলধ্বনি করিয়া উহার অগ্রে অগ্রে 
চলিল, অনেকে হলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল; এবং অগ্রে 

“' অগ্রে বুসংখ্য কন্তা ও ব্রাঙ্গণ গমন করিতে লাগিল। ল ১২৯ 

সংসার- -অমাত্য সুপার রাবণকে কহিলেন “আপনি ব্রহ্গচর্য্য গ্রহণ, বেদবিস্তা-সমাপন ও 

গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে* প্রবেশ করিয়াছেন । ল্ ৯২ 
ছুতেরা' কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া ( ভরতকে 

আনিতে ) গমন করিল। অ ৬৮ 

নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভৃত রত্বভার লইয়া! তথায় 
আগমন করিলেন। কা ১৩ 

বৃদ্ধা মুনিপত্ীগণ ভূত পিশাঁচের দৌরাত্ম্য নিবারপার্থ বান্সীকির হস্ত হইতে মন্ত্পূত কুশ ও 
লব গ্রহণ করিয়া! সীতার সগ্যঃপ্রন্ুত পুক্রদ্ধয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । উ ৬৬. 

বনে রাম লক্গণকে সীতা নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি দেখাইলে লক্দ্ণ বলিলেন "আমি কেয়ুরও 
জানি না, কুগুলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, সেই জন্য এই ছই নুপুর 
জানি। | কিশ 

সংসারিক ও লৌকিক--চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট । অ ১০৬ 
রাম বনে গমন করিলে শোঁকাক্রুলিত মনে কৌশল্যা দশরথকে কহিলেন পকবে দেখিব 
আমার দুইটি বস কর্ণে কুগুল ও করে ধনু ওখজ্জাধারণ করিয়া সশূঙ্গ শৈলের ন্যায় 

আসিতেছে । কবে তাহার! ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গপকন্তার্দিগকে ফল পুষ্প প্রদ্ানপূর্বক হৃইমনে 

"' পুরী প্রদক্ষিণ করিবে? অ ৪৩ 

*. যে ব্যক্তি ধার্টিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখ! তাহার কর্তবা। অ ৭২ 

ভরত জ্যেষ্ঠের বনবাস শুনিয়া ছুঃখক্রোধে অঙ্গের সমস্ত আ'ভরণ দুরে নিক্ষেপ করিয়া উৎ- 

সবাবসানে শক্রধজের স্তায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। অ ৭৪ 
ভরত কহিলেন, প্জ্যেষ্ঠের বলবাস বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী,...সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম 

*' গুহস্থাশ্রম কথাটা দাই £ টীকাকারের ব্যাখ্য। এইরূপ ॥ 



আচার ব্যবহার । ১৫৫ 

“ বাহার মতব্রমে বনে গিয়াছেন, সে.**হুর্ষের অভিমুখে যলমৃত্রা্দি পরিত্যাগ করুক, নিড্রিত 
ধনুর দেহে পদাঘাত করুক । .' অঁ ৭৫ 

তরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ও তরতকে পান্থ অর্থ দিয় অঙ্ুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈষ্ত, 
“. ধনাগার, মিত্র ও মন্ত্রী সংক্রাস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; বশিষ্ঠ ও ভরত তাহাকে অনাময় 
প্রশ্ন করিয়া অগ্নি শিষ্য বুষ মুগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন। অ৯৯, 
বিশ্বামিত্র দশরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্দৈব ও মানুষ কাধ্য ত সমাক্ সম্পাদিত 

হইতেছে ?” বা ১৮ 

, জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজ! রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন, পুরোহিত বশিষ্ঠও 

মঙ্গলমচক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন । | বা২২ 

_দ্বিতি শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসাঁরণপূর্ব্বক অপবিত্র হইয়া 
শয়ন করিয়াছিলেন, ইহা! এক ঝ্লুতিক্রম। বা ৪৬ 

. দ্বশরথ কহিলেন “আমি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছি।” অও 

ভরত কহিলেন প্যাহার মতক্রমে রাম বনে গিগ্াছেন, সে লাক্ষা, লৌহ, মধু, মাংস ও বিষ 
বিক্রয় করিয়৷ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করুক ।...উন্মত্তের ন্যায় চীরবন্ত্র পরিধান ও নর- 

কপাল গ্রহণপুর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক । ত্য ৭৫ 
হুনু নুগ্রীবকে বলিলেন পপতির নিকট পত্রী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে রামের বশতা- 
পন্ন হইয়া থাক। কি ৩২ 

লৌকিক-_ন্বত্রীব রামের দুঃখের কথ! শ্রবণ করিয়। অগ্নি-সন্ধিধানে তাহার সহিত সধ্য 
স্থাপন করিলেন। কি ৫ 

শোঁকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণস্থাপনপূর্বক নির্ভয়ে (রারণকে ) 

কহিলেন । আ' ৫৬ 

কামমোহিত রাবণ বেদৌচ্চারণ পূর্ববক-'***'দীতাকে কহিল। আ ৪৬. 

খষ্যশৃ্গ সহ দশরথের অযোধ্যা প্রবেশ কালে শঙ্খধ্ব্সি ও ছুন্দুভি নির্ধোষ হইতে 

লাগিল। বা ১১ 

হনুমান রামকে প্রদক্ষিণপূর্ববক সীত]-সংবাদ কহিলেন। বা ৯ 

রাম বিশ্বামিত্র-দত্ত অস্ত্রগণের অঙ্গে করম্পর্শপূর্ব্বক গ্রহণ স্বীকার করিলেন। বা ২৮ 

' কাকপক্ষধারী রামলক্ষণ বিশ্বামিত্রেব অনুগামী হইলেন বা ২২ 
বালী দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত স্থগ্রীবকে পাঁদম্পর্শপুর্র্ধক শপথ করাইয়া গর্ভমধ্যে 

“প্রবিষ্ট হইলেন। | কি৯ 
: হুনু কহিলেন “আমি মলয় মন্দ বিদ্ধ, সুমের ও দর্দ,য পর্বতের নামোল্লেখপূর্বক শপথ 

ক্রিতৈছি, ফল মূল স্পর্শ করিয়! শপথ করিতেছি...... |” সু ৩৬ 
হন জানকীকে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া কাহার একপার্থে দণ্ডায়মান হইলেন । সু ৩৮ 



সত রামায়ণ-তত্ব 

ইন মন্তকে অঙ্গণি স্থাপনপূর্কক মধুর বাক্যে কহিলেন। ৩৬ 

 দশরথ খষ্যশৃঙ্গকে বেদ বিধি অনুসারে সৎকার করিলেন। . বা১১ 

« অশোক কাননে হনূকে প্রথম দেখিয়! জানকী চিন্তা করিলেন “আঃ কি ছুঃশ্বপ্রই দেখিলাম ! 

» একটা নিষিদ্ধ-দর্শন বানর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। . স্তই 

ক্ী_ রাফ বলিলেন “আছি পিতৃ-বিনাশ ও রান্যনাশ অপেক্ষা ও স্ত্রীর পরপুরুষষ্পর্শে অধিকতর 
শোকাকুজ। . আ ২ 

হন্থমান অশোক-কানন হইতে সীতাকে আপন পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়৷ লইয়া! আসিতে 

ইচ্ছ! জান।ইলে জানকী কহিলেন প্দূত আমি স্েচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না £ 

ই ধর্মবিরুদ্ধ। পুর্বে ফে আমায় রাবপের গাত্রম্পর্শ করিতে হইয়াছে, তাহা' কেবল 

, কাল-প্রতাবে, আমি'কি করিব ? সু ৩৭ 

বনে রাম লক্ষ্ণকে কহিলেন “এক্ষণে তুমি বন্দধারণপ্গুর্টিক সাবধানে সীতাঁকে রক্ষা কর» 
ইহাকে রক্ষা! করাই আমাদের মুখ্য কার্ধ্য 1” আ ৪৩ 

রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত, হইয়া প্রধান! রাজ্জী মন্দোদরী কাদিতে কীর্দিতে কহিলেন» 
. "আমি অবগডষ্ঠিতা ন হইয়া নগরদ্বার হইতে নিজ্ঞান্ত এবং পদব্রজে এইস্থানে আসিয়াছি, 
ইসা দেখিয়া তুমি ক্র্ধ হইতেছ না? চাহিয়! দেখ, তোমার পত্ীদিগের লজ্জাবগুঠন স্থলিত, 
ইস্থারা অস্তঃপুর পরির্তাগপূর্ধক এখানে উপস্থিত, ইহা! দেখিয়া; তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ 

. না কেন? ল ১১২ 

স্রীজনসমাজে প্রবেশ করা' নিষিদ্ধ। লক্ষণ কিকিদ্ধা-অন্তঃপ্ুরে সহন! প্রবেশ 

করেন নাই। কি ৩৩ 

বুধ সুমন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমনপূর্বক যবনিকার 

অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়। শুভা শীর্ব্ধাদ করতঃ কহিলেন । অ ১৫ 
. লঙ্কায় রাঁমের নিকট সীতার আগমন কালে ধর্দ্রজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রচ্য সমস্ত লোককে 

. অপসারণ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন....."রাম নিবারপ করিয়া! কহিলেন___পবিপক্তি 

: গীড়া যুদ্ধ সবয়ন্কর যজ্ঞ ও বিবাহ্-কালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দুষণীয় নহে।” ল ১১৪, 
মহানুভব ব্যক্তিরা কদাচ স্ত্রীজাতির উপর নিষ্ট,রাচরণ করেন না। কি ৩৩ 

' 'খহুদদিন রক্ষোগৃহবাস্-নিবন্ধন সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয় । বা ১ 

'সশিষ্ঠ বলিলেন ক্তার্ধ্যা গৃহীদিগের অর্ধাঙগ, * স্থৃতরাং সীতা রামের অদ্ধাঙ্গ বলিয়া, 
" ঝ্কাজ্যপালম করিবেন । রাম বনে গমন করিলে সিংহাসন“ সীতার ।” অ ৩৭ 
নী উত্তরপ-কালে সর্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতের নৌকায় উঠিলেন ; পরে কৌশল্যা প্রভৃতি 
রাজপত্রী, পশ্চৎ পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অন্ুচরদ্দিগের গৃহিণীরা উঠিলেন।.....*প্রয়াণ-কালে 
সৈন্যের বাসগৃহে অগ্নি প্রদ্ধান করিল। অ৮৯ 
* দৃূলে আছে “আজ! ছি দার1।” টাকাকারের মতে অর্থ “অর্ধাঙ্িনী ৮ 



আচার ব্যবহার ১৫৭ 

' নিধাদগণ-বাহিত। সঙ্জীকৃত নৌকায় প্রর্থধতঃ শলীতাকে আরোহণ করাইয়া পরে লক্ষণ. স্বস্ং 
আরোহণ করিলেন। 7 উ ৪৭ 

লক্ষণ শূর্পণথাকে কহিলেন “আখি দাস, আমার ভার্ধা হইয়া তুমি কি দালীভাবে 
থাকিবে। আ ১৮ 

_আয়তলোচন! জানকী (বনে) রাম লক্ষণের হস্তে শ-ীসন তুণীর ও নির্ল' খল, 
আনিয়! দিলেন । | আ ৮ 

রণস্থলে দশরথ মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, কৈকেরী সমভিব্যাহারে ছিলেন ) তিনি স্বামীকে 
মৃচ্ছিত দেখিয়! তথা হইতে অপসারণপূর্বক ( রাজাকে ) রক্ষা করেন ।  অ৯ 

অযোধ্যার অশোকোদ্ভানে রামচন্দ্র গীতাকে মালাপোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন 
করাইয়! মৈরেয় * (বিশুদ্ধ ) মস্তপান করাইলেন। উ ৪২ 

রাবণ রস্তাকে বলিলেন “সুন্দরী, তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে কথাটি বলিতেছ, ইহা 
অবশ্য একপত্বীস্থলে--দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা ।” : উ ২৬ 

দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে দেবী স্বামীর অঞ্জলি 
মন্তকে ধারণপূর্ব্বক ব্যন্তসমস্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন “মহারাজ আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও; তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে নিশ্চয় আমার 
সর্বনাশ হইবে । ইহলোকে ও পরলোকে শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই 

কুলন্ত্রী বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না।” অ৬২ 

. বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবারযোগা বাহকের দ্বারা সীতাকে বহুসংখ্যক রক্ষক সমভিব্যাহারে 

রামের নিকটে আনিলেন। ল ১১৫ 

রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধ নী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট । অ ১৬ 
কৈকেছীর কক্ষায় কু ও বামনাঁকার স্ত্রীলোক সকল থাকিত। অ ১ 

সীতাকে অযোধ্যার রাজপথে পদ্রত্রজে যাইতে দেখিয়া লোকেরা কহিতে লাগিল “হা 
ধাহাকে পূর্বে অস্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় ৪ আজ সেই সীতাঁকে পথের 
লোকসকল অবলোকন করিতেছে ।* অ'৩৩ 

স্রীলোককে বধ নিষিদ্ধ । . ল৮৬ 

ভোজন-__সীতা কহিলেন, “আমার স্বামী নান! প্রকার পণ্ড হনন ও পঞুমা*সগ্রহণপূর্ঘ্বক 
- শীপ্ব আসিবেন।” আ-৪৭ 

. তোমরা (রামলক্ষণ) পম্পানিবাঙ্গী ত্বত পিগাকার স্ুলপক্ষিগণকফে ভোজিন করিবে ।” আ! ৭৩ 

'ভরদ্বাজ রাঁমকে স্বাগত প্রশ্রপূর্বক অর্থ বৃ নানাপ্রকার বন্ত ফলমূল ও জল প্রদান 

করিলেন । চে “খা €£ি 

* মৈরেয়__-ধাত্রী-ধাতকী-গুড়-প্রস্তত মদয। রঃ রি উ ৫ 

+ মূলে আছে “গাং”-_-গাং মধুপর্কাঙ্জং মহোক্ষং ব্যাথ্যা । নতুব। অর্থ্য ফলের সঙ্গে “বৃধ' টাকৈ? নই 



বা রামায়ণ-তত্র.।- 
'* কাম ৰরাহ খষ্য পৃষৎ ও মারুরু এই চারি প্রকার মুগ বধ করিলেন; এবং উহাদের পবিত্র 

ংস গ্রহণপুর্ববক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অ ৫২ 

'. ক্রান্মণ ও. ক্ষভ্বিয়গণের পাঁচ পঞ্চনখী জন্ত ভক্ষ্য :-_শ্বাবিৎ, শলাক, গোধা, শশ কুর্্ম। কি ১৭ 

পম্পা সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট, উৎকষ্ট রোহিত ও চক্রতুগ্ড মত্ত রামলক্ষ্ণ ভক্ষণার্থ 

হণ কষেন। আ ৭৩ 

_ সৌদাস রাঙ্গাকে বশিষ্ঠ বলিলেন "আমায় সামিষ সশ্যাহু হবিষ্যা্ আহার করাও।” উ৬৫ 

. প্রবোষে রাক্ষসের৷ অবৈধ হিংসাদ্ার! মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। "সু 

মারীচ রাবণকে অমানুষসূলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া সংকার করিল আ৷ ৩১ 

 অযোধ্যায় অশোক-কাননে অনুচরবর্ রামকে স্সংস্কৃত মাংস ও ফলমুল আনিয়া দিল। উ ৪২ 

_ ষজ্ঞন্থলে প্রতিদিন পর্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্তমীন হইতে লাঁগিল। .** ভোজনকালে 

' ব্রাঙ্গণগণ জুসংস্কৃত সুস্থাছ অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বা ১৪ 

:. ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরতান্ুচরগণ কুওমত্তকে সুশোভিত শুরানপূর্ণ ন্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য 
পাত্র বিন্ময় সহকারে দেখিল। অন৯১ 

, ভরত কহিলেন প্যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘণ শ্রান্ধাদি নিমিত্ত 
ব্যতিরেকে পায়স কসর ও ছাগমাংস ভোজন করুক।” অ ৭৫ 

দ্রশরথ কৈকেয়ীকে কহিলেন “অতঃপর ভদ্রলোকে স্ুরাপায়ী বিপ্রের স্তায় আমাকে 

পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়! নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন । আ ১২ 

আদর সম্মান__বান্দীকি ব্রহ্মাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোথান করিয়৷ বিশ্ময়াবিষ্ট চিত্তে 

নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি পাস্ অর্থ আসন 
. ও স্ততিবাদ দ্বার তাহার অর্চনা করিয়া! সাষ্াঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন তগবান্ 

. শিতামহ পবিত্র আসনে উপৰেশন ক্রিয়া মহুর্ষিকে অনাময় প্রশ্রপূর্বক আসন গ্রহণের 

আদেশ দিলেন। আ২ 
রাম মুনিগণকে উপস্থিত দেখিয়া কতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুখাম করিলেন ; এবং পাস্তার্ঘ্যাি 
পার! অর্চনা! করিয়! সাদরে তাহাদের প্রতোককে গাভী নিবেদন করিয়া দিলেন, এবং, 

. প্রযতচিত্তে অভিবাদন করিয়া াহাদদিগের বসিবার জন্য আসন আদেশ করিলেন। 
: খহিত্রেষ্ঠের! দেই সকল কৃশান্ৃত মুগর্পুক্ত সবর্ণময় শ্রেষ্ঠ মহাসনে যথাযোগ্য উপবিষ্ট 

হইলেন । উ১' 

-পুলন্তা আসিতেছেন শুনিয়৷ হ্হয়াধিপতি মন্তকে অঞ্জলিধবন্ধন কনিকা! মহর্ষির অভ্যর্থনা্থ 

- আগ্রসর হইলেন। তাহার অগ্রে অগ্রে অর্থ- ও অধুপর্ক লইয়া রাজ-পুরোহিত গমন 
, করিতে লাগিলেন। উ ৩৩ 

_ অন্তকে অঞজলিবন্ধনপূরব্বক বিনীতভাবে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বিভীষণ শীতাকে 
কহিলেন। _. 84 ল্ ১১৪ 
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হনুমান রামেয় অঙ্ুরী কতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মন্তকে ধারণপূর্বক রামকে গ্রণিপাত 
ক্করিলেন। কি ৪৪ 

রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার সন্নিহিত.হইয়! াপনার মানিডাগ। তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিলেন . “অ ৩ 

উপবাসকৃত দ্ীনভাবাপন্ন ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন সংবাদ শ্রবণে পরম গ্রীতমনে মন্তকে 

| ক্যোষ্টের পাঁদুকাযুগল গ্রহণ এবং শুর্লমাল্যশোভিত ছত্র ও স্ব্ণভূষিত শুভ্র চামর দ্বয়ং ধারণ- 

পূর্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ বৈশ্ত বণিক ও মাল্যমোদকহস্ত অমাত্য বন্দী ও সচিবগণে পরিবৃত 

হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্ধ করিতে ক্করিতে রামচক্জের প্রত্যুগমন্যার্থ বহির্গিত হইলেন। ল১২৮ 

রাম প্রত্যাগমন করিলে ভরত পাছুকাধুগল গ্রহণ করিয়া স্বর নরচজ্জ রামচন্দ্রের পদধুগলে 
পরাইয়৷ দিলেন। তিনি কতাঞ্জলিপুটে জ্যোষ্ঠকে বলিলেন “যে রাজ্য আপনি আমাকে , 
স্তায়রূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অগ্য আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি ।” ল ১২৮ 
লক্ষণ রামসীতার পা প্রক্ষালন করিয়া! তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। . অপ 
রাম পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া! শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণপূর্বক প্রবেশ করিলেন। 

ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমনকাঁলে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়। কৌশেয় বস্ত্র পরিধান 
করিলেন, এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করিয়া মগ্রিব লমভিত্যাহারে পদব্রজে যাতে 
লাগিলেন। অ ১ 

নিষাদরাজ মতস্ত মাংম ও মধু উপহার লইয়! ভরত-দমীপে চলিলেন। অ ৮৪ 
অর্জন । কার্তবীধ্য ) রাবণকে বন্ধন করিয়া শ্বপুরে প্রবেশ করিলে ব্রঙ্মণগণ ও পৌরবর্গ 
তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ তুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । উ ৩২ 

রাজসভায় খাষিগণ সর্মতীর্থ লিগ কুস্ত ও প্রচুর ফলমুল উপহার দিয়া রাজদর্শন 

করিলেন। উ ৬৪ 

তশন্বীরা রামকে দেখিয়! প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন এবং. ং মঙ্গলাচারপুর্বক গ্রহণ করিলেন) 

পরে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া! ফলমূল-জল ও” পুষ্গ আহরণপূর্বক তাহার 

' ঘথোচিত সৎকার করিলেন। . -আ ১ 
কাম কহিলেন "আমি হর্ষসহকারে ভরতকে সীতা, রাজা ও প্রাণ অর্পণ 

“করিতে পারি ।” ০ 

'গর্ুড় রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ-পথে প্রন্থিত হইলেন। ল ৫০ 
 ঘান্নীকি শত্রত্কে কহিলেন. “আইস তোমার মন্তকাধ্বাণ করি, দেহের ইহাই পরম 

লক্ষণ |” উ ৭১ 
ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন "আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম ।” ল ১২৮ 

ভরত মহর্ষি ভরঘ্বাজকে ব্বতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্র”, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ প্রদঙ্ষিণপূর্বক 
মনত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 1 আ.১১৩, 



টাুতিঃ . রীদাণতস্। রর 
স্বীম ইন্প্রেরিত দেবরথকে রণস্থলে প্রদক্ষিণ -ও প্রণামপূর্বক দেহভ্ীতে সমন্ড লোক 

“: উদ্ভাসিত করিয়া! ততুপরি আরোহণ করিলেন। . ৯২ 

রাম রধ্যরোহণপুর্বক নগন্ধাতিযুখে যাইতে লাগিলেন, তরত অশ্ের রশ্মি ও শত্রদ্ক ছত্র 

ধারপ করিলেন ) লক্ষণ তালবৃস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন $ বিভীষণ ও নুত্রীব পার্শ্বে 
”*- ছগায়মান হ্ইয়া শেতচামর গ্রহণ করিলেন; বং বি ও দেবগণ স্ততিগান করিতে 

, জাগিলেন। এ হাহ 

শক কপার কলেবরে আলিঙ্গন করিলেন। ' ল 
ইন্ত্রজিত বধ করিয়া আদিলে লক্দথকে ন্পেহভরে. বলপূর্ববক ক্রোড়ে লইয়া রাম তাহার 
অন্তক আত্াণ করিতে লাগিলেন । ল ৯১ 

। - ইমানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আননযাশ্র-পরিপ্ল:ত নয়নে ভরত 
: ভীহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন “তোমার সংবাদের অনুরূপ আমি কি দিতে পারি ! 

** ভুমি লক্ষ গো, একশত গ্রাম এবং যোলটি কন্তা * গ্রহণ কর) এ সমন্ত কন্ঠ! উত্তমঙ্গাতি 
ও উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” ল ১২৬ 

ঘবশরথ রামের মস্তক আত্রাণ করিয়া! বিদায় দিলেন। বা২২ 

* সোমদা বারম্বার বধূগণের অঈম্পর্শ করিয়া অভিনদান করিতে লাগিলেন । বা ৩৩ 
নিক্ষমণকালে উভয়মিত্র (দশরথ ও লোমপাদ ) একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলিবন্ধন ও 
প্নেহভরে বারধার আলিঙ্গন করিলেন। বা ১১ 

রাম পললাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধৃপন্বারা পুজা! করিয়া (অযোধ্যায়) পুষ্পককে গ্রহণ 

' ক্করিলেন। উ৯১ 

_ ব্বাধণ বালীর সহিত সখাস্থাপন করিয়৷ কহিল সী পুত্র পুররাষ্ট্র অবসর প্রতি আমাদিগের 
: : স্ব! কিছু, সমুদয় অবিভাগে উভয়ের ভোগের রহিল ।" উ ৩৪ 

হুনু সভায় রাবণকে বিনীতবাক্যে কহিলেন “রাজন্, তোমার ভ্রাতা নুগ্রীব তোমার কুশল 
জিজাসিয়াছেন; তিনি তোমার এঁহিক ও পারত্রিক ম্লকল্পে কহিয়াছেন:*....৮ জ্ু ৫১ 

জান্ববান অঙ্গদকে কহিলেন "আমরা তোমার তৃত্য, তুমি আমাদিগের ভাধ্যার তুঁজা, 
কেবল? প্রতু-ভাবে বিরাজ করিতেছ; প্রভূ সৈল্ঠের পক্ষে ভাধ্যা-নির্বিশেষে 

পালনীয় ।” কি ৬৬ 
শীত বনগমনকালে ভাগীরথীকে বলিলেন প্রাম, ভালয় ভালয় পহুছিলে এবং রান 

: পাইলে আমি ব্রাঙ্মণগণকে দিয়া তোমারই "্রীতির উদ্দেস্রে তোমাকে অসংখাক গে! ও 

| * খোশ কনত। গুত সংখা, অভিযেধকালেও যৌড়শ কন্ঠ! খাকিত। রা 
+ ভখনকার কালে ভবে ভাধ্যার! তর্তাদিগের প্রভুম্বরীপ ছিলেন। : উনিও 
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85721 ০2 এ আচার ব্যথার । - 
স্ট 

এ জে দান. বরিব) মহল কলস সুরা, ও পলান দিব */ তোমারি তীরে যে-সকল দেব 
: , আ্হিয়াছেন, তাহাদিগকেও তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চন। করিব।” রি অহ. 

.. স্লাম বশিষ্ঠকে সবিশেষ সন্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ. হইতে বহির্গিত এরং জাহার 
দ্থের নিকট উপস্থিত হইয়। জাদরে করগ্রহণপূর্ব্বক ম্বয়ং সাহা অবতারিত্ত রি 

| স্করিলেন। ক ০ 

শোক লুল দীতাঁকে বলিলেন, প্রাম তোমার বিরহে আর মন্ত সাংসম্পর্শ করেন না যথা- .দ 
"কালে শীস্ত্রবিহিত বন্ ফলমূলে দিনপাত করিয়! থাকেন » হিট, ৃ  

অশোক-কাননে সীতার পৃষ্ঠে কালভূজলীর স্থায় একমাত্র ব্বৌ। | লু ১৫. 

সরম! সীতাকে আশ্বাম দিয়া কহিলেন, পতুমি এই জথনস্পশী একমাজ্ বেণী ব্ছদিন যাবৎ; 

ধারণ করিয়! অব, সেই মহাবল (রাম) শীত্রই ইহা মোচন করিবেন ।”  . .. জ১০৭) 
রাম লক্ষ্ণকে কহিলেন, "জানকী অগ্রে অগ্রে মন করিবেন, তুমি ইহার অনুসরণ করিবে: 

আমি সর্ধ্বশেষে ধাইব। শোৌক-কালে শ্রইরূপ গমন করাই শান্্লঙ্গত। অ ১০৩ 

বেশ-_চিত্রকূট বনে চর্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাতদিগের ন্তায় কুম্মের শিরোভূষণ ধারণ র্ 
করিতেছে। .. সস. নথ 

কৈকেরী ম্থরাকে ধলিতেন, "তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ঘ ও কাঁ্ষীদামশ্টোডিত এবং ইউ | রর 
তত্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা শবায়মান।» ৯, ্  

€ অশোক-কাননে ) রাবণের স্কন্ধে পুষ্পবাঁস রতি অমৃতক্ষেনধবল উত্তরীয় বসতর। জগ ১৯৮৪ 

হনুমান খবলবর্ণবন্ত্র পরিহিত হইয়া বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্নতাবে ছিলেন। .  ; "মুই 
( অশোক-কাননে ) রাবণ রক্তমাল্য রক্তবদনে শোভ| পাইতেছেন, তাহার হস্তে ব্র্ণকেসুরু, 

মন্তকে কম্পিত কনককিরীট এবং কষটাভটে রত্রকাক্ষী । ২২ : 
স্বুরলোকে অগ্সরোগ্ণণ রক্তপু্পে কেশপাশ অলঙ্কত করিব  উজ্দ্বলবেশে (বালী দিকউ). 

আঙিবে। ... , কিহ্ক 

কাকপক্ষধারী রামলক্ষণ বিস্বামিত্রের অন্থগার্ী হইলেম।। * . . স্বাংং র 

; বিভীষণের আজ্জাঞাত্র কঞ্ুক ও উদ্ধীষে শোভিত কর্করশব্ববৎ বেঅগ্চ্ছধারী পুরুষেরা 
যোছ্ছু গণকে অপসারিত করিয়া দিল । ৰ শর ১১৫ 

কলাম কহিলেন, "জানকী কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিকাছি, টাউন 
7. সেই পুষ্প” আঁ উষ 

বালী সুগ্রীষকে একবস্টরে নির্বাসিত করেন। 2" কি 

« শরৎকালে নদী চক্রবাক ও শৈবালে আবকীর্ঘ হইয়া পত্ররটনা শু গোরোচনার অনা. 
_ ষধ্মুখের ভ্ভার শোভিত হইতেছে। কফি ৬৯. রর 
. “লীতার চরণযুগল বনে অলক্তকরাগশুণ্ঠ। 00 | 'অ শি: 
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দা পা অবর্তবানে ভ্যেটকনিঠাদিকরমে রলকুসগেজ যাবার লে ৃ 
আচার অনারদিকাল হইতে প্রচলিত ।  ম্সও৫.. 

.. কৈকেছী মাকে বলিলেন, "রামের শত কংর পলপেই ত জাবার তরতের পৈত্রিকরাজ্ো 
অধিকার ।" অ৮ 

. ক্লীজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না, পাইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়? এই জন 

: বুপতির পুলরগণের মধ্যে হয় সর্ধবতেষ্ঠ, ম1 হয় ধিমি সর্বাপেক্ষা গুগজ্যেষঠ, গাহাকেই রাঁজোর 

বারাপণ করেন।  অ৮ 

.. জ্যেষ্ঠ সন্ধে কনিষ্ের রাজ্যাডিমেক অধর্মম। উ ৬৩ 

 অয়াঙ্গক রাজ্যে পৌরাপিফেরা শ্োজার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হই থাকেন » 

হা সব সাহা নিত বালিকা ই উন কী 

স্ যায় না। অঙ 

_ গ্গাজসভাদ প্রাতঃকালে সুতে মাগধ ও বন্গিগণের স্ততিবাদ ও ফৈতালিকদিগের প্রভাঁতগীত 

হয় কা ৬৫ 

$ রাবণের সতাসদ্গণ') সভার দুরদেশে বাহন হইতে অবতীর্দ হইল এবং পদব্রজে 

_ সভামগুণে প্রবেশ ক্রিল। তাহারা নৃপতির পাদপদ্ বন্দনা করিলে, তিনি তাছাদের 
সুচি সঙ্গানন করিলেন। ক্রমে কেহ পীঠে, কেহ কুশাদনে, বেহ কে বা ভূমিতে 
রং . উপবেশন ক্লিল। ধাহার ধেক্ধুপ পদমর্ষচাা, তিদি তদস্করূপ আসন! অধিকার করিল । ল: ১১ 

ধিভীধণ সভা। প্রবেশ করিয়। আপনার নাষোচ্চারণপুর্বক অগ্রজের পদফুলে প্রণাম 

_ করিবেন। ল ১৯ 

 স্বাজসভায় খরষিগণ সর্কতীর্ঘসনিলপূর্ণ কুম্ত ও প্রচুর ফপছূল উপহার দিয়া; সঁজদর্শন 
_ ক্করিলেন। উ ০ 

রাজা দশরথ কহিলেন, "আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া: খবেতছজের ছায়ায় 

এই শরীর জীর্ণ করিয়া, ফেলিগাছি।” অং 

 সদাচারসম্পন্ন রাজরধিগগ সন্্রীক হইয়া বাসপ্রস্থধর্্ব অবলম্বন করিয়াছেন ক ৩৮ 

০ জোষ্টেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং খন্তান্ত ভ্রাতারা' তাহার অধীন হইয়া. 

.. গ্বাোকেন। ত্ ৩ 

কাজা ক্রাতৃসাধারণের ভোগ্য ৷ | র অ৮ 

. পরখ কহিলেন, “এই সকল উপস্থিত ্রা্থণের গু গরহপপূর্বাক পূর্জকে প্র্জাগাপের 
 ছিতলাধনে নিয়োগ করিয়া বিশরামলাতের ইচ্ছা কি» অং. 

.. শু অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলৈ, তাহার হস্তে সম রাজার অক 
সালের ্া্তানুসারে বনপ্রশ্থান করাই পোরঃ।.  প্জ ২... 
. হজমান অঙ্গদকে কহিলেন, “নুত্ীব অপ্রাপ্ত বলিয়! তোমায় বাহ্ছাদানি কৃদিকেন 4* “৫৪ . 



. আচার : 

2 + জী বেৰিৎ বিগ্রগণের মুখে বাবণের বিগত পহ-খোবখ 

_প্তনিতে লাগিলেন । লা, 
জাম উত্তরফণী নক্ষত্র, কল্য হগ্া নক্ষত্রের সহিত 'উত্র্ের সংযোগ ঘটিবে ॥ অতপর, 

. বর্ষার চারিমাসের মধ্যে ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম * ) এ লময়ে যুদ্ধ! কর! | লি. 
কার্তিক মাস আইলে উদ্ভোগ কর! যাইবে । তখন শরংকাল। ফি ও; 

 বিপক্ষপক্ষের! গন্তব্যপথের ফলমূলাদি দুষিত করিতে পারে ।-* “'বানরসৈন্তগণ নিবি: 

অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষপক্ষের গুসৈন্ত সন্ধান করিতে থাকুক্। লু. 

সৈশ্ত আহ্বানার্ঘ রাবণ ভেরীঘোষণা করিতে ৰলিলেন ; অচিরাৎ ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল 

শন উঠিল। | কা তং 

ধ্থলে মৈনদ ও ছিবিদ ছুই বীর অঙগদেরপার্রক্ষক ছিবেন। জা ৭৫. 

হদুমান রাবণকে নীলের লহিত বুন্ধে রত দেখিয়া কহিলেন, *লঙ্কেস্বর তুমি অন্টের নহি: 

যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোষাকে আক্রমণ করা সঙ্গত নহে।” ল ৫৯, 

রাম কহিলেন, “যে ব্যক্তি লুক্কাক্কিত, যুদ্ধবিরত, শরণাগত, সম্মুখে ক্ৃতাঞ্জলিগুটে অবস্থিত, 

পলায়মান এবং প্রমন্ত-তাহার প্রাণহরণ করিতে নাই ।” .লগ৯ 

রাক্ষস মাল্যবান্ পুরুযোত্তম পন্লপনাভিকে রোষতরে কহিল, “নারায়ণ, পুরাতন ক্ষত্রধর্দ ডি 

অবগত মহ; আমরা যুদ্ধে পরাুখ ও ভীত হইলেও তুমি ইতরের ভ্তায় আমাদিগকে প্রথার, 

করিতেছ।” . ৮ 

মহাবল কাম বেনোজ্ বিধানত্রমে ধা মন্পুত করিয়া শরাসনে যোজনা! 

 ক্করিলেন। ১৯. 

. যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ অতিকায় প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন কাহাকেই প্রহার করিলেন না। ল ৭. 

হুবাহ রাঁবণকে কহিলেন, “আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজ যুদধর উত্মভোগ করিথা 

অমাবন্তায সসৈম্তে জয়লাভার্থ নির্গীত হউন |” র্ মনহ, 

রাবণ সারধিকে কহিলেন, *শক্র তোরে উৎকোচ সবার! বশীভূত করিক্লাছে, আমার এই. 

অনুমান । ক ৯০৪: 

যুদ্ধকালে রামকে ভূমমিস্থিত ও রাবণকে রথায়ড় দেখিয়া দেবত| গ্ধর্ব্য ও কিন্নরেরা বলিতে, 

লাগিলেন, “একজন রখার্ঢ়, অপর জম ভূতলে ; এ যুদ্ধ আসন ।” ল ১০২: 

সুক্ষ পাঁঠাইবার কাজে রাবণ ইন্দরজিতকে কহিলেন, “বীর আফি £যে তোমায় টি 

. শীঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত) কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও গর 
খু বা 

*. -*শকুমোদিত্ত ।” টি ৃ হু রি, 
5. চাহি 

ডি 
লক। তু 

্ নে 

৪ 
এ ক এ ৭ ০.০ সপ্ত 

রড 5৭ নী সবে 

কী, চি 

১৯ মাছের কলে ভী, আবগ এখয | (কিন্ত কট দ-তকৌশল্য। অসি). 7. 



বাহাস ৩ নি নর রানি 
দি ৭) মু রর ্ টে শান ব লীন টি রা 

টপ সশি বল ৩০৪ টা চি ক) 43 5) মি, 
পু 7 , রি 1১5 ২:৮১ তিতা নবছ ্ি 

হু 5 ও মা ্ রি হলনা রি 
ঃ এ নত 2 চা তা" 

পে কেহ খা আপবিগঞে পার: 
* করিতেছে, সৈহাগণ ব্ধারণ করিয়া! স্বরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল। ূ লও. ৃ 
৭ ক্ষসের যুদ্ধ করিতে যাইতেছে, তাহাদের কটীভটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে? লহ, 
;.ুদ্ধকালে মুগ্রীব গুজে সুযেপকে রক্ষা করিয়৷ তাহার হস্তে গুরুতর তার সমু ৃ  

১৯ বুক্ষহৃণ্তে শত্রুর অনুসরণ করিলেন । লন্৬. 
:ত, ও মহোদর খলাধারপপর্বক পরলপরের প্রতি ধাবমান হইল, এবং প্রহাযের অবসর. 
: অন্থুষন্ধান করিবার নিমিত্ত মগডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লন. 
 সুত্রীব কটীতট নুদূড় বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান, বালী গাড়বন্ধলে বস্ত্র পরিধানপূর্বরক মুষ্টি: 

.. উত্তোলন করিয়া! ধাবমান হুইলেন। কি১৬ 
রঃ “বীর (বালী) ধর্দবলে স্র্গজয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগপূর্্বক তাহা অধিকার 

.“করিলেন। শি. শর্ট 
“" উ্রলোঁকা জয় করিবার আশয়ে রাবণ গাদা যাত্রা করিলেন। উ ১৩. 
জজ আদিতা বহু মণ জবিনীকুমারহয ব্পূ্ক ঘা ি্নত হইলেন।  উৎ? 
. নিষাদরাজ গুহ কহিলেন, “বঙবান্দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার 
: পণ্েবিঘ্ আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তত হইয়া! থাকুক 4 এঘসংখ্যক কৈবর্তযুবা পাঁচশত 
র্  ীকায আরোহণ ও করচখারণ করিয়া স্থিতি কর” অ ৮৪. 

য্ষবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষদ বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার. 
 উয়ে তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র-জলে নিক্ষিণ্ড হইত। ল ৭৩. 
 ইত্রজিত পিতৃ-আল্তায় যুদ্ধ করিতে কৃতমন্কল্প হইলেন এবং নিখাতিদৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃথ্ডি- -. 
ধন করিবার জন্ত যজজভূমিতে গরমন করিলেন। ল ৭৯ 
. ৰন্ধবৈর বিজিগীযু রাজগণের যুদ্ধের গ্রাকৃত সময় শরৎকাল। কি ৩৯ 
: সীতা সবহন্তে যে সমন্ত আস মাল্যচদনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, হুইটি পরিচারিক! তৎসমুদয় 

: গ্রহ্পু্বাক তাহার সঙ্গে চলিল । , ৃ বা ৩5 
বালী ছন্দুভিকে কহিলেন, "আমার এই মন্ততা, উপস্থিত যুক্ধোক থীরপাঁল মনে কর।* কি ১, 
..আশোক-কাননে সীতা হনুমানকে জিজ্ঞাস! করিলেন “তিনি (বাম) ত জয়লাভের অন্ত 
ছন্দে সাবান এবং শত্রগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ?* স্থুঙ 

: গনান্তর রাম শাস্নি্দি্টপ্রপালীক্রমে সৈম্বিভাগপুর্বক কহিলেন। লগত... 
: ও বট মু করিতে করিতে উভয়েই জানু সফিক নি উপরেশন 
কবির ॥ | ৫8. ॥ 

বহার বরাক্ষসপ্রে্ঠগণ লোকরাবণ রাবপকে প্রদক্ষিণ করি সর্কবীষধি ওমা তি 
০৭ রক্ষিত কইরা ুদ্ধাতিলাষে প্রস্থিত হইল । যায ক... ল্৯... 
পিঃকার, 'অসতিষ-জির। ১ -পিক্খকে জিপ টি, ক প্াহিলের এক 



২ শরির করিতে লাগিলেন। পির, 
বানরগণ বিধিপূর্বক বালির অগ্রিসংক্কার করিয়! পুণাসলিল! শোতম্বতীতে তর নী 

রা 

নন ৫ পি এ 

টুর: টু 4 £ 4. এ ৯১4 ২০৯ 
০৫ টের টে ৯ ] 5১5 পর্প গর রন পূ 

টা রা 
* রঃ ৯ ্ 

8 গু 
ত 

বাগালাজে রি প্রদান করিয়া জা & নি সা ৬. রড? 

. ক্ষরিল, এবং অঙগদকে অগ্রে রাখিয়া! সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল। সিং টি 
রী ডি. 

.. জল প্রাবেশই খাবি নির্ি্ মৃত্যু ১০১ 
4. শরভঙ্ বহিস্থাপন হিয়া মঞ্োন্চারণ সহকারে বআহতি প্রদানপূর্বরক তন্মধ্যে গ্রহণ: 
+. ফ্করিলেন। টির আক 

. ষৃত নিশাচরগণের সমাধিই চিরব্যবহার | আআ উ 

_ মতঙ্গশিষ্যগণ ও শবরী শ্রমণা অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহ্ুতি প্রঙ্নান করিলেন । আঁ ৭৪. 

 খ্াধিগণ গন্ধমাল্য ও বন্তদ্ধার! নিমির মৃতদেহ সঙ্জিত করিয়া তৈলতোগী মধ্যে রঙ্গ 
করেন। .ভউউ ৪ 

: অমাত্যের! বশিষ্ঠ প্রভৃতি দিজাতিগণের আদেশে রাজ! দশরখের মৃতদেহ তৈলপুর্ণ কটাঙছে 
সংস্থাপনপূরববক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন । .....তৎকাঁলে পুত্র ব্যতিয়েকে অক্ষ: 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেযন্কর জ্ঞান করিলেন না। জঞ), 

. অশোক-কাননে রামের মানামু্ড দর্শনে বিহ্বলা হয়! সীতা ঝাবগকে কহিলেন, পরুবখ : 
তুমি শীপ্ব আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়! গিষ্ব! বধ কর) তর্তার ধ 
একত্র করিয়! দাও এবং কল্যাণের কার্য কর......আমি স্বামীন্প অনুগমন করিব ।” 
তারা ভরতৃশোকে নিতান্ত কাতরা হয়া কহিলেন "এক্ষণে এ মুতবীরের দলই 

. আমার শ্রেয় ।” কিহ$: 

কৌশল্যা কহিলেন, “আমি পতিতা, আজ আমি স্বামীর এই মৃতদেহ আলিদনপূ্বী 
অনলে প্রবেশ করিব ।” অজ 

সীতা নাগপাশবদ্ধ রামলক্্ণকে দেখিয়া পতিকে মৃত স্থির করিয়া! কহিলেন, “আমি বিধবা 
_ হুইয়া! তোমার সেই পশ্চিমদশার অন্বর্তিনী হইলাম।” * -ল ৩২: 

'. (রাম লক্ষণকে কহিলেন, পৰি প্রবালকের দেহ উৎকুষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া”: 
. . তৈলপ্্রোধীতে রক্ষা কর। সন্ধিবিঙ্লেষ ও বিকৃত হইয়া! যাহাতে দেহ নষ্টা হয, এইরূপ 

, করিয়া রাখ ।”) এ উ 44 

বব. পাকার এক গর্িও প্রসব কিদন। ই্পিগু ভে, 

| .. যখন রাম অঙ্গে আযোহপপুর্ক মুগয়ার্থ নির্গত হইটুতন, তংকাঁলে লক্ষণ শরাসন গ্রহণ 

_. ্ ষরিবানাম উহ হইতে য্টিসহত্র পুত্র নির্গত হইল । ধাত্রীগণ ঈহাদিগকে স্বতপূ্ণফুস্তমহে 

নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্ঠিত করিতে লাগিল। . বা. 



রামারপ-তন্ 1: 

2 পরিবটপুরো বিবিধ অলঙ্কার ধারণপূর্বাক ব্রার্মণগণের পরিবেশমে ঝ্যগ্র রি এবং” 
“ কন্তান্ত লোক মণির কুগুলে মণ্ডিত হুইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল? ৰা ১৪. 
' সাম সপরিজ্ছদে শয়-শরাসন লইয়া রখায়োহশপূর্বক * আবর্তবহলাঁ .তমসা অতিক্রম 
- করিলেন।  অ৪৬. 

+ রা সুমন্ত গদনলাধ রথ একবার উত্তররাস্তে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত 
ক্রিয়া তণোবনাভিমুখে মাইকে লাগিলেন! . জ ৪৬ 

- ক্সীম বনগমন করিলে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইক্সপ কাতর . 
: স্থইয়া উঠিল। অ ৪৮ 
“ রা বনগমন করিলে কৌশল্যা কাতয় হইয়! দশরথকে কহিলেন, “রাম হতসার সুরাসদৃশ 
: পীতদোম যজ্ঞের জন্রূপ জরতভুত্ত, রাজা কিরূপে গ্রহণ করিবেন ?” ঘ ৬১ 
: -কিশাবসান-হুচক ছুন্দুভি স্ুবর্ণময় দও্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাঁদিত 
/ হইতে লাগ্িল। | আ ৮১ 

: জ্তরত চিত্রকূটে উপস্থিত হ্ইয়া' দেখিয়া কহিলেন, প্আধ্য রাম. নির্জনে কীরাসনে বসিয়া 
- আছেন । এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্ 1 জ ৯৯ 
হুমান রাবণের শয্যাগারে গ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বরসতভ্তোপরি দীপ, দীপশিখা মহাধূর্তের 

“ ক্পটে পাশক্রীড়ার় পরাজিত ধূর্থের স্তায় ধ্যান করিতেছে 1 সু ৯. 
: বানরেরা কেছ ব এ হুণীর্ঘ সেতুর জবক্রভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত হুত্র এবং ফেহ বা 
২ সানবও গ্রহুণ করিল । ৰ ল২২ 
€ রাত্িশেষে বেদবেদাঙ্গবিদ্ যজ্ঞশীল ব্রঙ্গরাক্ষসগণ বোবা করিতে লাগিল । স্ ১৮ 

: জখরখ কৈকেয়ীকে কহিলেন, “তুই ভূতাবেশে বিবশ হইস্সা এইক্প কহিতেছিষ্।” আআ ১২. 
: হনুমান মন্ুয্মৃত্তি ধারণ করিয়া অযোধ্যায় যাত্র! করিলেন । ল ১২৬ 
: জাতাগৃহ প্রস্ৃতি বিলাসের জ্রব্য আছে বলিয়া যে সকল উপরন বিহারফালে সর্বাংশেই 
অনুকূল বোধ হয়, তথায় মদিরামত নারকনায়িকারা। আসিক্! আশ্রয় লইয়া থাকে, সেগুলি 
আজ নিষ্তক। | অ৭১' 

* বিজয় প্রভাবে শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎ্তের সায় অবিলক্ে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে । ৬৮ 

“হুন্ষানের গমন-বেগে বৃক্ষ সকল ক্রীড়ানিজিত বিবস্ত্র ধূর্তের স্ভায় হতশ্রী হইয়া গেল । স্থু ৭৪ 
" ফিভীষণ এক গঞ্ঠুষ জল কিডাবলে বন্ত্পূত করিয়া তথা সুপ্রীবের নেত্র পরন্থালন 
১ক্করিদেন। ৪৬ 

হিং রামকে ০ এই সমস্ত জিন প্থপলাশলোচ! টি 

৮ 1 
দখ এ রা (0 £ + , 

বদ ০ ॥ টি 

রব হু । 

রর  রখারোহপপুরর্ঘক মী পাঁর (1) দেডুলখ ?..... 
। | নি 8: ৫, 81৬2 

১৪১ ্ রর ॥ রর 



বা ১০" আচার বাবকান্ি। 

* িন্ীিনিরাবিজিাদারাী নীরা বাধ ২ 

গান করাইবে | ১২২ 

*ছনৃমান স্ুরম্য লঙ্গানগন্থীতে প্রথম গ্রবেগ করিয়া সর্বাগ্রে হাছপ্য র্পধ করিলে । : ০ 
হন্ষান লঙ্কা নগরীতে বর্ধমান ( বঙ্গিণছ্ার পুন্ত ) শ্বঘ্ভিক চারিদিক? সুইসকর। ১ 

্ রঃ উকি 
মি না ঃ 

দেখিলেন। হুদ 

সত্যন্বপ ধর্মপাশে বন্ধ থ্বকান্তে দশরথ রামকে ধগবাজ হেন । . বা ৯... 

রাম পিতৃ-নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই। বাত 

রাম বলিলেন, িন এইগাকির রিচ রানির জন তাড়বাক্ষে বিনা 

করিব। রি ধা ২৯. 

চীরধারী বীরযুগল বান প্রস্থধর্দ অব্লশ্বনার্থ এর প্রস্তুত করিলেন ? নম ৫২ 

বিশ্বা্গি বহুকাল ক্ষেবল কুস্তক করিয্েন এবং ইজি দমনপূর্বক দেহ পোষগে এ: 

.হুইলেন। 4. ক ও: 

মন্ত্র ব্রাহ্মণের! পুষ্প ্মক্ষত স্বৃত ও দিগান্র ছার! অর্টিত হইলেল। | ১৮ 

যেমন বৌদ্ধ ত্বপ্করের ভ্ায় দণ্ডার্ক নাস্িককেও ভক্দুপ গু করিতে হইতে । অভএরধ ঝাহাকে.. 

বেদ-বহিষ্কিত বলিয়। পরিহার করা! কর্তন্য, বিচক্ষণ ন্য্ধি নেই নাস্কিকের লছিত লন্ভাষণও : 

করিবেন না। স্যর ১০৯. 

পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। সস ৫২. 

ভাদ্রমাস সামবেদ পাঠের সময় । কি ২৮: 

হ্মস্তকালে পুষ্যা নক্ষত্র দৃষ্টে রাজিমান অন্থমাদ করিতে হয়। |... আগা ২৬. 
নামের তোজনকাল উপস্থিত হইলে কুপ্ডলম্তিত পাকের সর্বাগ্রে অস্িমাত্র কপ হইয়া. 
গ্রলন্প মনে পানডোজন প্রস্তত কৰিত। আহ. 

কন্ধাস্করে ধীর বজুগণ জন্তকে পরাজিত করিবার অভিপ্রাহে € যজজসতায ) হেডুগাদ সহ“ 

-বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বা ১৪. 

 ক্জনকরাজ দশরথকে হরংনুতঙ্গ বৃত্ধাত্ত জাপন ও ঠাহাঁকে আনয়ন করিবার নিমির ঘুত- 

'দিগকে পত্র« দিয়। অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন । ০০ 

মধুপুরী হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময় শক্রন় তি আটটি রিট পাস্থনিবাস! ক্মতক্রথ ৃ  

ক্ষরিলেন। বউ ধ 

 অযোধ্যায় কামের “'অশোবর্কীনন' নামক উপবনে শিল্পী প্রস্তুত মামাকধপ কু 

 স্কৃক্ষ ছিল। ৮ 

ক শপ কথা নাই” কতপাসন আছে : টীকাকার অর্থ করেন 'দগ্তকলাপ-সন্দেশপজ্জান্।” 7 

ক পপামিবাস" কথাটা নাই ; টীকাকারে্ জর্থ এই রত রা সির যাল্দীকিয় . অন্ত 

সান রি. ২ 



॥ ৮ দা 

বু দি 
পিন নু ১ ৃ্ ৃ রি 

ও .॥ ] নর 1 রত ্ 
« রঙ রন র্ চশ ৭ এ 

4 হে 8 রি 2 ৮ ৮ দু ১২ ০ ম মাটি 2 

রর ্ না রঃ ্ আনি ৮ এ স্ ৫ মা রর পু ছা সিল 
ধর ্ ্ র্ ৯০. রি নি রি ্ ্ রঃ 

দহ 
এ র 

এপ রব ্ 4 দু 

পি সিদত পঃ র্ মে 

নূ দ 

শখের মাত আ্ছদের! অথ ও শিবিফা-ধোগে হা, করিণেন। চট 
নে বাঞীকি বিনর্দি! নীতাকে দেখিয়া কহিলেন, “তুমি হে আসিতেছ ভাহী। 
-সুযাগ্যলে জামিয়াছি। উ: 

দরের প্রারৌপবেশনে কৃতসমবম হইয়া নগীতীয়ে আচবনপর্বক ূবাতিুখে দক্ষিপী. 
টর্ডোপরি উপবেশন করিল। | কিং» 
স্থাবণ হতে হত মিষ্পীডপূ্বক নিম ধারণ করিল । আক» 
1 লধোদরী শৃর্পনিখা উরে ফরাধাত পূর্বক রোদন কর্দিতে লাগিল ।* ছা] ২২. 
/*পরস্্রীগমন ও পরস্ত্রীকে খলপুর্বক গ্রহণ রাক্ষমের ধর্থ। ত্ টি 

*কাজবি ত্রা্দণ দৈত্য গন্ধ ও রাক্ষগণের কন্তাসকল রাবণের গ্রণয়িনী হইগ়াছিল 1 ক» 
১ 

সন ভাবিলেন, "আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর'***..তখাপি আজ মনুষ্যবৎ সংস্থত কথা হি. | 
।। সা 

টি ) 

 বস্তত এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষীবাক্যে আলাপ কযা আমার আবগ্তক হইতেছে?” সু ৩, 
[হান স্ব কপি পরপর কখন বাহাক্ফোটন, কখন পুন, কখন কী, 
; কখন গান, কখন বা স্তত্তে আরোহণ করিতে লাগিলেন ১ 
ঙছনুর পুচ্ছে জাল! করাল ছতাশন দক্ষিণাবর্ত শিখায় জলিতে লাগিলেন । | স্থ৫৩, 
 মন্ত্রলে নিরু্ধ কালতুজদী ; কতই, 
। জৌধিবলে নিরবীর্ধয তুজঙ্গী। 0. আ৷ ২৯. 

হনুমান সংবর্তক বন্ধির স্তায় দ্বিগুণ ফ্রোণে জলিয়া উঠিলেন। ল ৫৩. 

স্বাক্ষসের হনুমানকে বন্ধন করতঃ শঙ্খ ও তেরী বাদন পূর্বাক সর্ব বিদ্রোহীর ঘণডবার্কা 
.যোবপ! করিতে লাগিল রাজমার্গের লর্রজ উহাকে গুঁচচর বলিয়া! প্রচার করিয়। দিল। থু ৫৩ 

(স্লাষ কহিলেন, “এক্ষণে আমাথের পরস্পর এই একটি সঙ্কেত রহিল, যে বানরগণ গচি 
হাতীত মনামূ্তি ধারণ করিবে না।।* লা, 
রান ও বিভীষণ অস্ত উষ্াগ্রহপপরব্ক সেই ঘোর রজনীতে রখস্থলে বিচরণ করিতে 
শাগিলেন ! ল গত 
২41 ! 

% 

2 . সীডাও এইরপ করিয়াছিলেন । জা! ৪৫ | 4: 
ইসির [ও * র ৃ ৮4,118 । . " 

৫ ) 
7 1 ? 12344 

৩ 81 এ । ? , 
[51111 « 

১ চে সত ৪ ক ০৮ পি লাক ০ শত হু 



ন্িন্বিগ্ধ ভক্ভ। 

অগ্রিকার্ধ্য-_(রাবণের অগ্নিকাধ্য ও পিতৃমেধ। ) টু 
রাক্ষম-ব্রাঙ্গণের তাবণকে পট্রবলন পরাইয়৷ সজলনয়নে স্থুবর্ণ-শ্রিবিকায় অ|রোপণ কাই | 

তৃ্যাবাদকের! তৃর্যাবাদনের সহিত রাবণের স্ততিগানে প্রবৃত্ত হইল। বিভীষপপ্রমুখ সকলে 
মাল্য-দজ্জিত বিচিত্র-পতাকা-বিশোভিত শিবিকা উত্তোলন করির| কা্ঠভার গ্রহ্ণপূর্ব্বক 

দক্দিণাতিমুখে যাত্রা করিল। অধ্বঘু্গণ পাত্রস্থ প্রীত অগ্নি গ্রহণপূর্ক জগ্রে অগ্রে 
ঘাইতৈ লাগিল। অস্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে অন্ুবর্তী হইল। অনস্তর 
নকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়। দীনমনে রাবণকে পবিভ্রস্থানে অবতরণ কক্দিল ' এবং 
বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন পদ্মক ও উশীরদ্ার চিতা প্রস্তত করিয়! তাহাতে" 

বাঙ্কবচর্্ম আস্তীর্ণ করিয়া! দিল। ল ১১২ 

অনন্তর রাক্ষসেন্ত্র রাবণের শাস্সোক্ত পিভৃমেধ যক্ঞানুষ্ঠান হইল। ব্রান্ষণগণ দক্ষিণপূর্ব্ককোণে 
বেদী রচনা করিয়া যথাস্থানে বন্ধি স্থাপন করিলেন, পরে রাবণের স্বদ্ধে দধি ও স্বৃতপূর্ণ শ্রব 

নিক্ষেপপূর্ববক পদঘ্য়ে কট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া! দিলেন ; এবং দারুপাত্র অরণি, 
উত্তরারণি ও মুষল যথাস্থানে রক্ষা করিয়! পিতৃমেধ কাধ্য করিতে লাগিলেন। অন্তর 

শাস্ত্রোক্ত ও খধিবিহিত বিধানে পবিত্র পণ্ড হুনন করিয়া তাহার ্বৃতদংযুক্ত মেদদ্বারা ' এক 
ববরণী প্রত্তত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়! দিলেন। রাক্ষসেশ্বরকে ক্রমে গন্ধমাল্যে ও 
বিবিধ বসনে অলম্ৃত করিয়] উহার দেহোপরি বস্ত্র ও লাঁজাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। বিভীষণ 
যথাবিধি অগ্রিকাধ্য করিলেন। রাক্ষদবীরের দেহ তম্মীভূত হইলে, তিনি কৃতক্সান হইয়া! 
আর্দ্রবলনে বিধি অনুযায়ী সদর্ভ তিলেদকে উ“ছার তর্পণ করিলেন । ল ১১২ 

উর্ধদেহিক-_অগ্্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত কর! হইয়াছিল, ধতিক্ ও 
যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রন্ত্ত ,হুইলেন। পরিচারকেরা মৃত 

. দ্বশরথকে শিবিকায় আরোপণপুর্বক সরযুতীরে লইয়। চলিল। বছুসংখকলোক গমনপথে 

স্বর্গ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্ধক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনেকে চনান, 
পুরু, €ুগ্গুল প্রভৃতি নানা প্রক'র গন্ধদ্রব্য এবং সরল, পন্মক ও দেবদার প্রভৃতি কাঠ 

* আঁহরণপূর্ব চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। খত্বিকের! উপস্থিত হইয়া বাঁজা দশরথকে 

প্র চিভার মধ্যে স্থাপন করাইপলন এবং জলন্ত অনলে আহৃতি প্রদ্দানপূর্বক্ক তায়ার 

পরলোকগুদ্ধির নিমিভ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ-গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে 

লামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্ণে পরিবৃতত হইয়া পিবিকা ও যানে 

আরোহণপূর্ববক নগর হইতে নিষ্তান্ত হইয়াছিঙ্গেন ) তাহাবাঁও তথায় আগমনপুর্বক 

করুণক্ষঠে ধোন করিতে করিতে খত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 

'পরে মহ্ষীর| যান হইতে সরধুতীরে অবতরণপূর্বক ভরতেয় লহিত €গ্রতোদেশে ভপপথ, 

২২ :. 
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করিলেন এবং তর্পন সমাপনাস্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে পুরপ্রবেশপুর্ববক ভূলে 
শয়ন ও অতির্রেশে দশাহ অতিবাহন করিলেন । অ ৭গ 

অগ্রিসংস্কীর-_বানরগণ ( বালীকে ) বসন ভূষণ ও মাল্যে সঙ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিয়া 
নদীতীরে লইয়া চলিল। আগ্রে অণ্ডো বানরেরা তরি পরিমাণে রদববৃষ্টি করিতে লাগিল । 
মদীকৃলে উপস্থিত হইলে, পুলিনে চিত! প্রস্তত হইল । অজদ মুগ্রীবের সহিত স্গলনয়নে 
পিতাকে টিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্রিপ্রদান করিয়! র্যাকুলমনে 

* শী সুদুরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণীবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর অগ্নিসংস্কার 

করিয়৷ বানরগণ নোতশ্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল। কি ২৫ 
কর্মপাতক- কর্মপাতক তিন প্রকার--কাক্জিক, বাচিক, মানসিক । আ ১*৯ 

' পিগুদান_--( চিত্রকুটপর্বতে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুবার্ী শ্রবণ করিয়া রাম একান্ত 
শোকাকুল হইলেন ) কথঞ্চিৎ শাস্ত হইলে ) লঙ্ষাণকে কহিলেন, প্বৎস, তুমি ঈজ,দী ফল ও 

নৃতন বন্ধল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাক্িনীতে গিয়৷ পিতার তর্পণ করিব। জানকা 
অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্বশেষে যাইব.। 

_ শোককালে এইরূপ গমন করাই শাস্্রসঙ্গত।”......রাম দক্ষিণান্ত হইয়া; অঞ্জলিপুর্ণ জল 
“লইয়া গলদক্রলোচনে কহিলেন, *পিতঃ, আপনি পিডলেোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে 

. মত্প্রদত্ত এই নির্দল জল আপনাকে পরিত্বৃপ্ত করুক ।” পরে তিনি ভ্রাভৃগণ সমভিব্যাহথারে 

নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরী মিশ্রিত ঈশ্গুদীপিগ্ড সংস্থাপনপূর্ববক 
ছুঃধিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ”পিতঃ, আপনি প্রীত হইয়। এই পিও গ্রহণ 

করুন, আমর! এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্ত ভোগের, 
তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়! থাকে ।” অ ১০৩ 

সৎকার (অগ্নিসংক্কার)---রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জলম্ত চিতায় আরোপণপুরর্বক দাহ 
করিতে লাগিলেন। তিনি স্কুল মৃগসকল সংহারপূর্বক তৃণময় আস্তরণে গৃ্ররাজের 

পিগুদান করিলেন ) এবং এর সমস্ত মগের মাংস উদ্ধার ও তন্থারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া 
তৃগস্ঠ।মল রমণীয় ভূভাগে পঞ্গীদিগকে ভোব্রন. করাইলেন। পরে ত্রাক্গপেরা ০প্রতোদেশে 
যে মন্ত্রপ করেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন 7 এবং লক্ষণের 
সহিত গোদাবরীতে গ্গান করিয়! শাস্্রদৃষ্টবিধি অনুসারে উহার তর্পণও করিলেন। আ1৬৮ 

শব-শিরিকা-_-( বালীর মৃতদেহ মধ্যগত করিয়া বলবাব্ বানরের! এই শিবিকা বহন করিয়া 
চলিল।) উহার মধ্যে রাজযোগ্য আসন, চতুর্দিকে বৃক্ষ, পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি 

অঙ্কিত; উহার নির্মাপসন্লিবেশ তি হুন্দর। উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্বত ও জালবেটিত 
গবাক্ষ আছে) উহা উৎ্রুষ্ট কারুকাধ্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং পুষ্পমাল্য 
সুশোভিত ? উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পন্সের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার 

উপরিভাগে পক্কজ প্রসারিত মাছে। | | কি ২৫ 



বিবিধ-তত্ব ১৭১ 

০ করির়! পবিজ্র হইলেন.) এবং ছাদশাহে দ্বিতীক্- 
মানিক প্রভৃতি সপিশ্তীকরণ পধ্যস্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিতার" পারলোৌকিক ফল- 

আকাঙ্জার ব্রাঙ্গপকে ধনবত্ব, প্রচুর তক্ষ্যভোজ্য, ছাগ, বহুসংখ্য. গো” দাসী দাস, বাসভবন ও 

যান প্রদান করিলেন। ত্রয়োদ্শাহে প্রভাতকালে চিতাভন্ম উত্তোলনপুর্ববক স্থলপ্তদ্ধি 
করিবার নিমিত্ত সরযুতটে গমন করিয়৷ অস্থিসঞ্চয়ন কার্ধ্য সমাধ! করিলেন । অ ৭৭ 

অফ্টকা--শ্রান্তবিশেষ। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে করিয়া থাকে । অ ১০৮ 
অভিষেক-_ প্রধান বানরগণ মালাশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমত্িত শবর্ণমন্ব 

পীঠে মন্ত্রপাঠপুর্ববক পূর্ববান্তে স্ুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদনদী তীর্থ ও সপ্ত- 

সমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল ব্বর্ণকলমে আহত ছিল, তাহার দেই জলপুর্ণ কলস ও বৃষশৃ্- 
বারা মহ্িনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বন্থুগণ যেমন ইন্ত্রকে, সেইরূপ নুগ্রীবকে 
অভিষেক করিতে জাগিলেন+ অভিষেকসামগ্রী £_-( প্যাগ-যজ্ঞ” দেখ। কি ২৬ 

খধিগণের নিয়োগে প্রথমে খত্িক্, ব্রাহ্মণ, ফোঁলটি কন্তা, মন্ত্রী, যোদ্ধ) ও বণিকের। হৃউমনে 
রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। ল্ ১২৯ 

( অভিষেকের পূর্বদিনে ) রাম ম্নান করিয়া, নিফ্নতমানস হইয়া পত্বীর সহিত নারায়ণ 
দেবের উপাসনা করিলেন। অনন্তর সেই রাজনন্দন আত্মপ্রিয় কামনা! ক্রিয়া 

বিধি অনুসারে মন্তক দ্বারা, আজ্যপাক্র গ্রহণ করতঃ পরমব্রহ্ম নারায়ণের উদ্দেশে গ্রজ্লিত 

হুতাশনে আঁজা হবন- করিলেন, এবং অবশিষ্ট আজ্য তক্ষণ করিয়। বৈদেহীর সহিত নিয়ত- 

মানস ও যতবাক্ হইয়া! নারায়ণদ্দেবকে ধ্যান করতঃ অস্তঃপুরবর্তী শোভাসম্পন্ন বিষু-মিলয়ে 

সম্যক্-পাঁতিত কুশ-শয্যাতে শয়ন করিলেন । রজনী প্রভাতের এক যাম মাত্র অবশিষ্ট 
থাকিতে, তিনি প্রতিবৃদ্ধ হইয়! সুত মাগধ ও বন্দীদিগের স্থজনক বাক্যসকল শ্রবণ করম্তঃ 

ভূত্যগণ দ্বারা গৃহের সম্যক শোভা সম্পাদন করাইলেন। পরে প্রভাত হইলে, তিনি 
স্ুসমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ গায়ত্রী জপ করিয়। ভূমিলুষ্টিত হ্ই্য়া 

মধুক্ছদনকে প্রণামপূর্ববক স্তব করিলেন? এবং নির্ম্ঘল ক্ষ্োম বাস পরিধানপূর্ববক ক্রাহ্ষণ- 

দিগকে ন্বস্তিবাচন করিলেন। তখন সেই সকল ব্রাঙ্পের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহ-শব্ 

তূর্্য-শব সহকারে অযোধানগরী পূর্ণ করিল। : অঞ্ 

অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গোদকপূর্ণ ও সাঁগরজল-পৃরিত কাঞ্চননির্মিত ঘট, উদুদ্বরকাষ্ঠ.রচিত 

উত্তম গীঠ, যব সর্ষপার্দি আবঠাকীয় বীজসকল, গন্ধ, বিবিধ রত্ব, দি, হঞ্, ত্বত, মধু 

লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হন্তী, অশবচতু্যযুক্ত রথ, . শ্রীসম্পন্ন খড্জা, উত্তম ধর, শিবিকাঁ, 

-চন্ত্রসদৃশ' কমনীয় ছত্র, খ্বঁতবর্ণ ছুইটা চামর, হেমনির্মিত ভূঙ্গার,- হেমদামভূষিত প্রশস্ত 
ককুদসম্পন পাওুরবর্ণ বৃষ, দংঘ্্রচতু্টযবি শিষ্ট সিংহ, মহাবলশালী শ্শেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, 

ব্যাচ, সমিৎ, এবং অগ্নি এই সকল ত্রব্যআহরণ করা হইয়াছিল এবং আটটি মনোহর 

স্বী কন্তা, কতকগুলি অলঙ্কৃতা সধবা নারী ও নৃত্যগীতপয়ায়ণ৷ অনেক, ারালকনে 



মা রামায়ণ-তত্ব। 
.”. আনয়ন করা হুইয়াছিল। অপিচ, আচার্ধা ব্রাহ্মণ, গো, পবিত্র মুগ, পবিত্র পক্ষী, যুগ্য 

০. পৌরজন, শ্রেষ্ঠ জনপদ বর্গ, মরপতিগণও স্বজন সমূহ পরিবৃত বপিকৃসকল ইহারা এবং 
অপরাপর প্রিম্ববাদী অনেক বাক্রিই রামের অভিষেকসনর্শনার্থ গ্রীতি সহকারে অবস্থান 
করিতেছিলেন। . ১৪. 

ইক্ষাকুবংশীয়দিগের রাজ্যাভিষেক সময়ে যেরূপ ভ্রব্য সকল উপহার প্রদান কর! উচিত, 

. রাজনন্দন রামের মভিষেকের উদ্দেশে উপঢৌকন দিবার নির্মিত সেইরূপ দ্রব্য সকল গ্রার্ণ 

, করিয়া মহীপতিগণ সমাগত হইলেন । " আআ ১৫ 

রাম রজতনির্মিত ব্য।ঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত মগ্রহ্যতি হস্তিশিগু তুল্য হয়যোজিত রথে আরোহণ 

করিলেন। লক্ষণ বিচিত্র চামরধারণপূর্বক সেই রথে আরূঢ় ও তাহার অন্গগামী 
হুইয়। পৃষ্ঠদেশ রক্ষা! করিতে প্রবন্ধ হঈলেন। রামের নির্গয়নকালে তত্রত্য জনমগ্ডলীর 
তুমুল কোলাহল উখিত হইল। চন্দন ও অগুরুভূষিত এবং খঙ্জা ও চাপধারী রাম- 

_ ছিতাকাজ্ষী শূরেরা দ্বসন্নাহ হইয়া হার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং শত 
শত ও সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্বত প্রমাণ হ্তী এবং মুখ্য হয় তাহার অনুগমনে নিযুক্ত হইল । 

. . পথিমধ্যে বাদিত্র শব বন্দীদ্দিগের স্তুতিগীতি এবং বীরগণের সিংহনাদ রামের গ্রতিগোচর 
- হইতে লাগিল। অরিন্দম রাম গবাক্ষস্থিত বিবিধালঙ্কারভূষিত রমণীগণ কর্তৃক চতুদ্দিক্ 

হুইতে পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। ....'রাজপুত্র রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, 
চৈত্যাবৃক্ষ ও দেবালয় সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়! অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অব ১৬ 

মহত্মি বশিষ্ঠ এবং অপর ব্রাঙ্গণগণ রামকে সীতার সহিত রদ্বময় পীঠে উপবেশন করাইলেন । 

তংপরে বস্থগণ যেরূপ ৰাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দেই বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, 

কাশ্ঠপ, কাতাযায়ন, গৌতম এবং বামদেৰ প্রভৃতি খধিগ নির্মল ও সুগন্ধ ( সমুদ্র ) অলিল 

দ্বারা পুরুষণাার্দ,ল রামচন্ত্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তদনস্তর বশিষ্ঠের অনু্ঘতি অস্থসারে 

_ খাত্বিকু, দ্বিজকন্ত, মন্ত্রী, লার্থবাহ ও পৌরগণ হষ্টাত্তঃকরণে যথাক্রমে তাহাকে অভিষিক্ত 

। করিলে, আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপাল চতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়! সর্ব্বৌষধিযুক্ত জল- 
দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন । তৎপরে পিতামহ ষে ব্বনির্ষিত রত্বন্ন কিরীটদ্বার। 

পূর্ব্ব মন্থুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার পরও তত্বংশীয় রাজগণও ক্রমান্ধয়ে যদ্বার। 

অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে মহামূল্য নানাবিধ ম্থুশোভন বত্ববিচিত্রিত 

. পিংহাসনে উপবেশন করাইয়! সেই কিরীট স্কার়া অভিষিক্ত করিলেন, এবং খব্ধিক্গণ অন্ঠান্ঠ 
অলঙ্কার দংবোজিত করিয়া ছিলেন । শক্রত্ন তাঁহার 'মস্তকোপরি মঙ্গলচক পাওুর বর 

ইত ধারণ করিলেন এবং স্কুগ্রীব ও বিভীষণ শশাঙ্কনদৃশ শুত্র চামর বীজন করিতে 

.. আাগিলেন। ল্ ১৩০ 

. জন্বমেধ-*ভগবান, শ্বযস্ুর স্ষ্ট এই অুষ্থমেধ। সকল রাজারই এই যজ্তে অধিকার 
আছে। ..... .... 5. স্ব ১২ 



বিবিধ-তত্ব । ১৭৩ 

যক্ধতগ্রব্দ বর্গরাক্ষদগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করি থাকে ) যুজ্ঞ' অজহীন 

হইলে অনুষ্ঠাতা৷ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।......রাজ! দ্শরথ সহ্ধর্মিলীগণের সহিচ্ যজ্জে 
দীক্ষিত হইলেন । ' স্ব ১৩ 
সুপটু পুরুষ সংরক্ষিত, খত্বিক্ প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অগ্রস্যত কৃষ্ণসার সমান বর্ণ সুুলক্ষণ 

সম্পন্ন অশ্ব মোচিত হইল ।-.....সপ্বংসর পূর্ণ হইলে ও পুর্ববপরিত্যক্ত অর্থ প্রত্যাগত* হুইলে 
সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ আর্ত হইল। খধিগণ সর্বাগ্রে 'প্রবর্শা নামক ব্রাঙ্গণোক্ত কর্মরিশেষ 
ও উগস্দ নামক ইষ্টিবিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদবেশ শাস্ত্রাতিরিস্ত কার্য্য- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।1 এই যজ্ঞে বিষনির্মিত ছয়টি, খদ্দির নির্মিত ছয়টি, পলাশ 
নির্মিত ছয়টি, শ্লেম্সাতকনির্মিত একটি ও দেবদারুনিশ্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত ছুইটী যুপ ছিল। 
একবিংশতি অরত্বিপরিমিত একবিংশতি ঘ্ূপ অগ্টকোণবিশিষ্ট অস্থণ।***---এই সমস্ত 
যৃপকাষ্ঠে তিনশত পণ্ড ও এক উতকষ্ট অশ্ব বন্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের 

পরিচর্ধ্যা করিয়া হষ্টমনে তিন খঙ্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি 

পক্ষযুক্ত অশ্থের সহিত তথায় ধর্বকামনায় স্থিরচিত্তে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন ****৮ 

হোতি। অধবর্ষ,্য ও উদগাতৃগণ মহিধী এবং নৃপতির পরিবৃত্ি স্ত্রীর সহিত বাবাতাক্কে অশের 

সঙ্গে যোজন! করিয়া দিলেন। $ শ্রোতকাধ্যনিপুণ জিতেক্দ্রিয় খাত্বিক সেই পক্ষসুম্পন্ন 
অশ্ের বস! লইয়া শান্ত্রাহসারে হোম করিলেন। রাজ! দ্শরথ বণাসময়ে ভ্তায়ান্থসারে 

আপনার পাপপ্রশমনেত্র নিমিত দেই বসাগন্ধী ধুম আ্াণ করিতে লাগিলেন । যোড়শজন 
খত্বিক অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্ আঅগ্রিতে আহুতি দিলেন। অগ্নি গরুড়াকার রুক্ষ্পক্ষসম্পনন । 

অন্তান্ত যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাথায় নিবেশিত করিম প্রদান করে, অস্থমেধযজ্ঞে বেতসদণ্ড- 

দ্বারা হবি নিক্ষেপ বিধি । অস্বযেধের হে তিন দ্বিবল সবন-ক্রিয়া৷ অস্থঠিত হয়, সেই তিন 

দিবসই প্রধান ; ইহা কল্পস্থত্র ও ব্রাঙ্গণে বিহিত হইয়াছে । এ তিন দিবসের প্রথমদ্ধিনে 

অগ্নিষ্টোম দ্বিতীয় দিনে উকৃথ, ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুতিত হইলে, তৎপরে 
জ্যোতিষ্টৌম আধুষ্টোম, অভিজিৎ, আতিরাত্র» বিশ্বদ্িং:ও, আপ্তোধ্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ 

অশ্বমেধকালে শাস্ত্ান্থুসারে সম্পাদিত হই্ক্ষে লা্িল | বা ১৪ 
যক্্ সমাপনাস্তে রাজ! দশরথ হোতাকে পৃর্ববদেশ, অধবর্য্যকে পশ্চিমঘেশ, ব্রহ্ধাকে দক্ষিণ- 
দেশ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদেশ দক্ষিণা প্রদ্ধান করেন । বেদ-পারগণ্থণ সমস্ত পৃথিবী 

দক্ষিণার পরিবর্তে যংকিঞ্চিৎ মূল্য প্রার্থনা করিলে নরপতি তাহাদিগকে দশলক্ষ গো, 

দ্শকোটি সবণ ও চত্বারিংশৎ কৌটি রজত $ প্রচ্ান কিলেন "বা ১৪ 

* রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সপ্বংসরের অধিক কাল ধরিয়া! অনুষ্ঠিত হয় । রী 

+ এইখীনে একট। ““অিযৃত” কথা আছে; কেহ ফেহ “অভিধুত" বরিয়। অর্থ করেন” সোমলত। কু্টন বা ১৪-৬ 

1 ক্ষতিত রাজার ক্ষয় স্ত্রী “মহিহ্বী, বৈহ্ঠ। “বাবাতা" ও শুদ্। “পরিবৃতি” শঞ্জে কথিত হইয়। খাকে 1 

$ এখানে “নুন” “জত, গু! না হুইন্! বায় নয। রি 



১৭৪ রামায়ণ-তত্ব। 

পুত্রেন্রি-__-খধ্যশৃ্গ কহিলেন, "মহারাজ আমি “আপনার পুত্ার্থে অধর্ববেদোক্তি মারা 
' প্রসিদ্ধ পুজেক্রিযাগ অনুষ্ঠান করিব ।” ...-.অনস্তর তিনি.. ...কল্পনুতোর্লিখিত প্রণালী- 

অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন । বা ১৫ 

ষজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের ষজ্জীয় হুতাশন হইতে কঞ্চকায় আরক্তলোচন রক্তাত্বরধারী 

দ্বিবাকরের ন্তায় আকার মহাবীর্ধ মহাবল এক মহাপুঞ্ষ তপ্তকাঞ্চননির্িত রজতময় 
 -আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহৃদধয়ে ধার্ণপূর্ববক উদ্থিত হইলেন ।*** 

দশরথের প্রতি দৃষ্টিপাত কঙ্গিগ্বা: কহিলেন, “মহারাজ এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি- 

প্রেরিত বলিয়! জানিবেন ।---**ঞ্ছই বংশকর স্বাস্থ্য প্রদ প্রজাঁপতি-প্রস্তত পারস অনুরূপ 

পত্রী্দিগকে ভোজনার্থ প্রদান কর্ুন। আপনি যে নিমিত্ত যক্ত করিতেছেন, সেই সমস্ত 

পত্রী হইতে তাহ প্রাপ্ত হইবেন ।”......এই বলিয়া সেই তেজইঃপুঞ্জ পুরুষ অগ্রিকুগুমধ্যে 
অন্তরধান করিলেন । বা ১৬ 

ইন্রজিৎ, -যজ্ঞ-_বজ্ঞস্থলে কতকগুলি রক্তোফীষধারী রাক্ষস ব্যব্ত সমস্ত চিত্তে অবস্থিত । 
এঁ যজ্ঞে শঙ্্ই শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্ ও লৌহময় জব সমাহৃত। ইন্দ্রজিৎ 
যজ্ঞভূমিতে শরপত্র দ্বারা বহ্ছি আন্তীর্ণ করিয়া একটি জীব্তি কঞ্চছাগলের গলদেশ ধারণ 
করিলেন । - ...অগ্নি দক্ষিণাবর্ শিখায় উশ্খিত হইয়া হবি গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ল ৭৯ 

বিভীষণ বশ্মান্ত্ধারী লক্ষণকে লইয়া কিয়দ্দরে গিয়! নিকুস্তিলায় প্রবেশপূর্ব্বক তীহাকে 

যজ্ঞস্থান দেখাইলেন এবং নীল মেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন. “লক্ষণ 
&ঁ স্থানে মহাবল ইন্ত্র্জিং ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই 
আডিচারিক কার্যযবলে অন্ঠের অদৃশ্ হইয়া শক্রগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে । এখনও 
এ মহাবীর বটমূলে যায় নাই, এই সময়ে ভুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত 
উহাকে বধ কর।+? ল ৮৬ 

আগ্রয়ণ-_হেমস্তকালে সকলে নবার ভোজনার্থ আ্রন্গণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ' 
ও দেবগণের তৃপ্থিসাধন করিনা নিষ্পাপ হয়......সে সময়ে হৃর্ধ্ের দক্ষিণায়ন আ ১৬ 

অগ্নি-পরীক্ষা-_রাম রক্ষকুল নাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেও বহুকাল রাক্ষসগৃহ- 
বায় নিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও লঞ্জিত হন এবং সর্বসমক্ষে তাহার প্রতি কঠোর 
বাক্য প্রয়োগ করেন । (রামচযিব্রবিকার দেখ ।) ৭৮ পৃষ্ঠা, 

জানকী রোদন করিতে করিতে লক্ণকে কহিলেন, তুমি, আমায় চিতা প্রস্তত করিয়৷ দাও» 
মিথ্যা অপবাদ সহিয়। আমি বাচিতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অশ্্রীত, তিনি সর্ধ্- 
সমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্রিপ্রবেশপূর্ববক দেহপাতত করিব ।.. 

. জ্যেষ্টের ভাব বুঝিয়া অগত্যা লক্ষণ চিতা সাজাইলেন। সীত স্বামীকে রণ করিনা 
জবস্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ক্রাক্মণফে অতিবাদনপূরব্বক কুতাঞ্লিপুটে 
অগ্রিসমক্ষে কহিলেন, “যদি রামের প্রতি আমার যন অটল থাকে, তবে এই লোক্সাক্ষী 



বািবিধ-তস্থ। : ১৭৫ 

আঅগি সর্বতৌভাবে আমায় রক্ষা করন।” এই বলিগনা চিতা প্রদক্জিণপূর্বাক নির্ভয়ে 
প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে আকুল হইক্বা হাহাকার করিতে 

লাগিল। চা.১১৭ 

ইত্যবসরে ফুবের, যম, ইন্দ্র, বরণ, মহাদেব ব্্গাকে পুরস্কৃত করিয়া! রামের সকাশে আসিয়া 

তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়! তাহাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি দ্বরং বিষ আর জানকী 
লক্মী॥ ব্রন্ধার বাক্যাবসানে মৃত্তিমাম্ আগ জানকীক্ষে অঙ্কে লইয়। চিতা পরিত্যাগপূর্ববক 
উদিত হইলেন এবং সীতাকে রামের ছান্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, ইনি নিষ্পাপ, এই 

সচ্চরিজর! বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুত্বায়াও চগ্লিরকে দুষিত ফরেন নাই...” তখন ধর্শশীল 

রাম প্রীত হইন্া কহিলেন, “দেব জানকীর গুঁদ্ধি আবস্তক, ইনি বহুকাল রাঁবণের অস্তঃপুরে 

অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাকে প্ুপ্ধ ন! করিয়া লই, তবে লোকে আমায় বলিবে ষেঃ 

রাজ। দশবথের পুত্র রাম কামুক্ধ ও মুর্খ । ধাছা হউক আমিও জানিলাম যে জানকীর 

সদয় অনগ্ঠপরায়ণ, চরিত্রদোষ ইচাকে ম্পর্শ করিতে পারে লাই ।”.**,, খই বলিখা 
মহাবলবিজন়্ী রাম জানকীরে গ্রহণপূর্ব্ক স্ুৃথথী হইলেন। ল ১১৯ 

ত্রি-তত্ব--ত্রিবর্গ-- ধর্ম, অর্থ, কাম। ত্রিগুণ--সত্ব, রজ, তম। কা 

ব্রিলোক -শ্বর্গ, মর্ড্য, পাতাল। ত্রিমন্ত্র- গত, মন্ত্র, উৎলাহ। “উ ৫ 

ত্রিব্যাধি এ বাত, পিত্ত, কফজ। | উ€ 

'দৈব, পৈত্র্য প্রকৃতি তিনপ্ধণ। ঘা ১০৬ 

ত্রিযুগ্ম গুণ -₹ ধশবীধ্য, শ্রীরশ্বর্ধ্য, জ্ঞানবৈরাগ্য 1 উ ৩৬ 

ত্রি-কন্ধপান্তক - কায়িক, ধাচিক, মানসিক । অ ১৬৯ 

(ত্রি-অগ্নি_ আহবনীয়, গারপত্য, দক্ষিণ) 

বিবাহ___ ( ক্বামচক্ত্রাদির শুতবিবাহ স্থির হইলে) রাজ দশরথ কহিলেন পএক্ষণে স্ত্রী 
শিবিরে গমন ধরিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্খা সমুদয় বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে ।” বাঁ ৭ং 

প্রাতঃকালীন গো দান সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। পুশ্রবংসল রাজা পুন্রগণের গুত সংকরে 
চারিলক্ষ শবর্ণশৃঙ্গযুস্ত হৃষ্ববতী সবৎসা খেহু ধর্শানুসার়ে ভ্রাঙ্মণগণফে কাংশুয়োহন পাত্রের 
সহিত প্রদান করিলেন। বা ৭২ 

ধশিষ্ঠগেষ শতানদ্দ ও বিশ্বীমিত্রের সহিত বিধামানুসারে ধজ্ঞশালায় এক বেদী নির্ধাথ করি” 
লেন। এ বৈদীর চারিদিক গঙ্গপুণ্পে অলঙ্কৃত ববাস্ছুর যুক্ত চিত্রকুস্ত শরাব ধৃপপূর্ণ ধৃপপাত্র, 

পঙ্খাধার, অর্থতাঁজন, ছরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, ক্রব, কক, উহার ইতস্ততঃ শোতা! পাইতে লাগিল। 

মুপিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ই বেদীন্ন উপর সমপ্রমাণ দর্ড মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীণ করিয়া 

দিলেন। পরে, তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহি স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে 

লাগিলেন । অনন্তর রাজা জ্নক সর্বাঁভরণতৃধিতা সীতাকে আনয়ন এবং ( মঙ্গল ধারী ) 

সলাখের অভিমুখে ও অনির দমক্ষে সংস্থাপন করিয্। কহিলেন_ “রাম এই লীতা আমার ছুহিতা, 
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ইনি তোর সধর্দিণী হইলেন তুমি ইছার পাপিগ্রহণ কর, ষঙ্গল হইবে। এই মহাডাগা 

পতিব্রত। হউন, এবং ছায়ার ভ্টায় নিয়ত তোমার অন্ুগতা থাকুন ।” এই বলিয়া রাঙ্জার্ 

জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। বরকন্তা অগ্রি বেদি বাজা জনক ও 

মনা খাফিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাক্পোক্ত প্রণালী আনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩ 

রাজর্ধি জনক ব্রাক্মবিধাষের অন্ুদ্ধপ করিয়াই সীভাকে রানের হস্তে অর্পণ করেন। বা৭৭ 

এ সময়ে রাষের বয়ম যোড়শবর্ধ, সীতা! বিবাহ বয়সী (ছয় বংসরবযস্কা। )। (৮৮পৃষ্ঠা দেখ ) 

যৌডুক-__মিখিলানাথ জনক প্রফুল্পমনে কন্ঠাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় 
বলন, কোটি সংখা, বস্ত্র হুসজ্জিভ হস্তী অশ্ব, রথ পদা'তি এবং হুবর্ণ রজত মুক্ত। ও প্রবাল 

কন্ঠাধনস্থপ্নপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্তাকে শতসংখ্য দাসী দাস ও বনুসংখা সখা 

দিলেন । বা ৭৪ 

ববৃবরণ-__দেবী কৌশল! নুষিত্রা ও কৈকেযী প্রভৃতি রাজমহিষীর! মল্গলাচরপপূর্ধ্বক হোম- 
'পৃত কৌশেয় বন্রশোতিত্ত বধূগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন । এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে 

লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্ত দিগকে নমস্কার রুরাইতে লাগিলেন। বা ৭? 

রাজ অভ্যর্থনা___রাজা দশরথ (বরবধূ লইয়! ) সসৈষ্কে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হই- 
প্লেন। রমণীয় আযাধ্যা কুক্ছুমের অপূর্ব রচনাঙ্গ সুশোভিত এবং উহার প্লাজপথ সকল 

জলসেকে সিক্ত, ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তৃষ্যরবে উহার চতুঙ্দিক নিরম্তর প্রতিধ্বনিত 

করিতেছে । পুরবাসীর৷ মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে দণ্ডায়মান, সর্বরই লোকারণ্য। রাজ প্রবেশ 

দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল । বা ৭৭ 
প্রত্যুপবেশন__কোন কিছু উদ্দেশ্যে সর্ধাঙ্গ অধস্তষ্টিত করিয়া উদেস্ত সিদ্ধি পধ্যন্ত অনা- 

হারে অবস্থান। ভরত মিনতিতে রামকে রাজ্যে ফিরাইতে মা পারিয় রামের কুটীর দ্বারে 

এই উপায় অবলব্ষন করেন ৷ ইহা! ব্রাঙ্মণের বিধি, ক্ষত্রিয়ের ইছাতে অধিকার নাই-_জানা- 
ইয়া রাম তীহাকে নিরস্ত করেন। 

যোগকেম--ছপ্রান্ত বস্তর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা মাধন। ভরত রামকে বন হইতে, 
কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া কছিলেন *মার্ধ্য, জাপনি পদ্ধতল হইতে নিজ পাছুকাযুগল 
দিন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে ।* অ১১২ 

রাজ্য-শাসন- বনে রাম ভরতকে জিল্ঞাদা করিলেন “তুষি ত চতুর্দশ বাঁজদোষ ১ )' 

পরিহপ্সি করিয়্াছ 1 দশরর্গ ( ২) পঞ্চবর্গ ( ৩) চতুবর্ (6) সপ্তবর্গ (৫) অষ্টবর্গ (৬) 

ও-ঘ্রিহর্দের ₹ ৭) কলাফগ ভ জানিয়াঙ্ছ? অরী, বার্তা ও দণদীতি এই তিন বিস্তা'ত 

তোষার জভ্যন্ত ছে ? ইন্রিয় জয় বাড়গুণ্য (৮) ধৈধ ও মান্গুষ ব্যসন, রাজক্কৃতা 
(৯) দবিংশতিবর্গ (১৭) প্রককতবর্গ, (১১) মণ্ডল, (১২) ফা, দরণ্ডবিধান, ছ্িঘোনী 
সন্ধিবিগ্র (১৩) এই সমুদায়েন্স প্রতি তোঁষার ত ছুটি জাছে? বেদোক্ত কর্ধের ত 
অন্গুচান ফছিকেছ ?” ৃ ৯১০৬ 



বিষিধ-ততত্্। ১৭৯ 
(৯) চতুর্দশ রাজদোষ :_ নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রেধি, দীর্ঘনুরতা, 

অসাধুসঙ্গ, আলম্ত, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজা- 
চিপ্তা, অনর্থরশীদিগের সহিত পঝ্নামর্শ, নির্ণীতি বিষয়ের অগ্ত- 
সন্ধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, গ্রাতে কার্যের অনারস্ত, সমুদয় শক্র ! 
উদ্দেশে এককালে ঘুদ্ধধাত্রা । 

২ ). দশবর্গ :-_মুগয়া, দ্যুতত্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, মগ্য, স্ীপারতস্ত্া, মৃত্য, গীত, 
বাছা, বৃথা পর্যটন । 

(৩) পঞ্চবর্গ :--জলদর্গ, গিরিহর্গ, বেধুচর্খী, হরিণতুর্গ, ( সর্বশগ্থপূর্ণ ০০ ধান্বনদুর্গ, 
| (গ্রীষ্মকালে অগম্য |) 

(৪) চতুর্বধর্গ :--সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। 

(৫) সপ্তবর্গ :_ স্বামী, অমাতা, রাষ্ট্র, চূর্গ, কোষ, বল, সুহৃৎ | | 
(৬) অষ্টবর্গ : -কষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর করাদান, 

শৃহ্য নিবেশন। 

€৭)১ ত্রিষর্গ :_ ধর্ম, অর্থ, কাম। 

€৮) ষাড়গুণ্য :__সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ। 

€৯) রাজকৃত্য :--অলব্ববেতন লুন্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপারিষ্ট ক্রু দ্ধকে, 

প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শঞ্রু হইতে ভে্ন করাই রাজরুত্য। 
(৯৯) বিংশতি বর্গ :__বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘ রোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ডয়জনক, লব, 

লুব্ধজন, বিরক্ত প্রকৃতি, বছ্মন্ত্রী, বিষয়ে অতাসন্ত, দেব ব্রাঙ্গণ-সিন্দক, 

 দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, ছুর্ভিক্ষব্যসনী, আদেশস্থ, বলব্যসনী, 'বঙ্ছশক্র, 
মৃত প্রায়, অসত্যধর্শুরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি কর্তব্য মছে। 

€₹১১) প্রকৃতি বর্গ :__অমাতা, সাষ্ট্র, হূর্গ, দণ্ড । | 

€১২) দ্বাদশ রাজমগ্ডল। 

€১৩) সন্ধিবিগ্রছ সন্ধি বিগ্রাহাদির মপো ছৈধীভাব ও আশ্রয় যোনি গ্রবং 
যান ও আসন বিগ্রহযোনকি | | অ-১০০ 

কুস্তকণণ রাবণকে কহিলেন ণ্যে রাজা! মস্ত্রিগণের সহিত পঞ্চ অবস্থা বিচার, করিয়া সন্ধি 

বিগ্রহ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান ব্রেন, তিনিই প্ররুতপক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন ।”-এক্ট 
পঞ্চ অবস্থা কর্শের আরপ্তোপায়, প্রপুষ ভরধা সম্পৎ, ছশকাল রি ৪ প্রতিকার 
কাধ্যসিদ্ধি | ল ৬৩ 

অষ্টাঙ্গ,বুদ্ধি :__শুশ্রাষা, শরণ-গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, তৎঙ্ঞার্স) ও ততবজ্ঞান। কি৫৫ 
চতুর্দশ গুণ :_-দেশকালজ্ঞতা, দৃর্ঠতা, ক্লোপসহিষুভা, ' সর্ধজ্ঞতা, দক্ষতা. গৃঢমন্ত্রতা, অবিসং. 

ঘাদিতাঁ, তেজস্থিতা, শৌধ্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্ট; অমধ্ধিতা) শাপলা । কি৫€ 
১৬ 
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চারিগ্রয়োগ :লাম, দান, ভেদ, নিগ্রহ। 

( অঙ্গদ অষ্টাঙগ বুদ্ধিযুক্ত, চতুর্দশ গুণসম্পর ও সামাদি প্রয়োগ রর ছিলেন।) কি ৫ 
ক্লীজচরিত্র-..য রাজা লুন্ধ ও ইন্্রিয়াসক্ত, প্রজার! শ্মশানাগ্নিবং কদাচ তাহার সমাদর করে 

না। যে রাজা উচিত সময়ে শ্বয়ং কার্য সাধন না করে, সে রাজাও কার্যের সহিত্ত নষ 

হইয়! যায়। যেরাজা দূত নিয়োগ করে নাই, ধথাকালে গ্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, 
এবং একান্তই অস্বীধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ডস্থ জন্তকে পরিহার করে, তন্তীপ লোকে 

তাহাকে দূর হইতে তআাগ করিয়া থাকে। যে রাজ মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তস্বাবধান না 
করে, সমুদ্রমগ্র পর্বতের নায় তাহার জার উন্নতি দৃষ্ট হয় না।""....... যাহার দূত, ধনাগার 
ও নীতি অন্তের অধীন, সেই রাজা সামান্ত লোকের সদৃশ। নৃপতি দুরস্থ অনর্থ দূত বার 
জাত হন, এইজন লোকে তাহাকে দূরদর্শী বলিয়! থাকে ।*...--যে রাজ! উ্রস্বভাব অল্প- 

দাতা গ্রমত, গর্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজার! তাহার সাহাযা করে না। যেরাজা ক্র,দ্ধ, 

আত্মাতিমানী ও সকলের অগ্রাহ্, বিপদ্দকালে সমস্ত আত্মীয়ম্বজনও তাহাকে বিনার্শ 

করিয়া থাকে ।..... ধিনি সাবধান, ধর্দ্শীল, রুতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই 

ধাহার অজ্ঞাত থাকে না, তাহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিতঃ 

“কিন্তু নীতি-নেত্রে সজাগ রহিষাছেন, ধাস্থার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, 

তীহার কুত্রাপি অনাদদর নাই। আ ৩৩ 

রাম-রাজত্ব-বাম পিতার স্তায় প্রজ! পালন করিতেন। তীহার রাজ্যকালে প্রজারা 

হষ্টপু্, আধিব্যাধিবিবঞ্জিত, ছুর্ভিক্ষতয়শ্হ্য ও ধার্মিক ছিল। পিতা কদাচ পুভ্রের মৃত্যু 

গ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে নাই। স্ত্রীলোকের সধবা ও পতিব্রতা ছিল। রাজ্য মধ্যে অগ্নি ভয় ও 

বাযু্য় তিরোহিত হুইয়! গিয়াছিল। কেহই জলনিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই।**-*** 
সকলেই সত্যযুগের স্ঠায় নিরন্তর সুখে কাল হরণ করিত। রাজ্যে হিং জন্তর উপদ্রব 

ছিল না; সমস্ত জনপদ দম্থযভয়শৃহ্য ছিল।...... বা ১ 

তিনি ত্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্য়কে শ্ব খ্বধর্মে নিয়োগ করিয্কা রাখিতেন। ( ক্ষতরিয়েরা 
ব্রাহ্মণের এবং বৈশ্তের! ক্ষজিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শুদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ত্রিজাতির 

সেবায় নিযুক্ত থাকিত। ) ল ১২৯ 

রাঁজ-কর্মচারী ( তীর্ঘ )- মন্ত্র, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধি- 
কারী, বদ্ধনাগারাধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞানিবেদক, প্রাড়বিবাক, ধর্মাসনাধিকারী; 

ব্যবহীরনির্ণায়ক সভ্য, বেতনদানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্মাস্তে বেতনপ্রাহী, রাষ্ট্রীস্তপাল, 

সবগ্াধিকারী, দুর্গপাল /% অ ২৯ 

( উপমন্ত্রী, উপসেনাপতি | ) ল ১৮ 

.+ এই “অষ্টাদশ তীর্থ ।" প্রথম তিনটি বাদ দিলে * পঞ্চদশ তীর্থ ।* রাজ্যশাসনের অজ । 

, (৯) স্যবহারজিচ্ঞাসক জজ পঞ্চিত। (২) জুী। 1 পেন্সনায় (1) 
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পাণিবাঁদক-_রাজা সভার আসীন হইবার প্রাক্কালে ইহারা ০০৪ ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্ধ 

সকল উল্লেখ করিয়! করতালি দ্িত। অ ৬৫ 

রাজ-পদ্ধতি--প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত দূত কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ,তস্ত্রীনাদ, নির্ণায়ক, গারক ও 

স্ততিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং শ্বশ্ব প্রণালী অন্সারে উচ্চস্বরে রাজ 
দশরথকে আশীর্বাদ ও স্ততিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাপিবাদ- 
কের! ভূতপূর্বব তূপতিবর্গের অদ্ভূত কার্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃন্ 
হঠল। পবিত্রস্তান ও তীর্থের নামকীর্তন আরম্ভ হইল। বীণাধ্বনি হইতে লাগিল £ 
বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল । 
নান-বিধানক্রের যথাকালে স্বর্ণ কলসে হরিচন্দনস্থরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত 

হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধবী স্ত্রীর মঙ্গলার্থ ম্পর্শনীয় ধেন্ পানীয় গঙ্গো্ছক এব, 

পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। অজ 

নগরসজ্জী।--( রামের যৌবরাজ্য অভিষেক কালে ) পৌরজনেরা সমস্ত পুরী সজ্জিত করিতে 
লাগিল। শুত্র মেঘের ন্যায় ধবল গিরিশিখর সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, বথ্যা, চৈত্য, আস্টা- 
লিকা, পণ্য্রব্যপূর্ণ বাণিজ্যাগার, স্মসমৃদ্ধ সদৃশ লোকালয়, সভা ও অততযুচ্চ বৃক্ষসমূ্থে ধবজ- 

পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রমণীর রাজপথ ধৃপগন্ধে স্থবাসিত ও মাল্যে অরাস্কৃত 
হুইল। অভিষেকাস্তে দি রাজকুমার রাম রাত্রিকালে নগরপরিভ্রমণে নির্গত হন, এই 
আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক দিবার নিমিত্ত বৃক্ষাকার দীপন্তস্ত সকল প্রপ্তত 
করিল। স্থানে স্থানে নট নর্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্যগীত হইতে লাগিল... 

অযোধার বৈজয়স্ত দ্বার, অযোধ্যার সমস্ত রাজপথ চন্দন জলে সিক্ত এবং রক্ভোৎপলে 

শোভিত হইল। অস্জ. 

শিবির-সংস্থাপন--যাহারা শিবিন্লাদি সন্নিবেশে আদেশ টি তাহারা স্বাহফলবন্থল 
প্রদেশে প্রণস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্রে ভরতের ইচ্ছান্থরূপ শিবিরা্দি সংস্থপনে অনুচরদিগকে 

প্রবন্ধিত করিল এবং প্রস্তত হইলে ততসমুদয় বিবিধ সঙ্জাষ্্ সুশোভিত করিয়া দিল। পরে 

ধর সমস্ত নিবেশের চতুর্দিক্ ধুলিধূসরিত সগর্ত প্রান্ত ভিন্তির হ্বারা পরিবৃত করিয়া ইজ্জু- 
নালমপিনির্দিত প্রতিমায় স্থশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে 

প্রাসাদ প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভৃমিক ভবন 
নির্মিত হইল। অ ৮০ 

পথ-প্রস্তৃত--পথশোধকেরা র্ঝান্ে দলবল সমভিব্যাহারে কৃন্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল ৮ 

এবং তরুলত। গুন্সস্থান ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে 
স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা 
নানাস্থানেকবুক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল।-.....অনেকেই উত্নত স্থান, সমতল,.ও গভীর গর্ভ 
পুর্ণ করিয়। দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কন্প্চুর্ধ ঞ্ং এনেছে কেছ বা জঞ্নিবাখ 
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মুৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল )..-স্বপ্পরাল মধ্যেই যেংপ্রদেশে জল নাই,. তথাক্স বেদী 

পরিশোভিত কুপাি প্রস্তুত করিল। এইরূপে সৈষ্গণের গমন-পথ দেবপথের স্ভায় 
. বমণীয় হইয়! উঠিল। | অ৮* 
ধনুর্বেদ-_বগিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়। রাজ! বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজো 

স্থাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং হিমালয়ের এক পার্খে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ 

ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহার উগ্র তপস্তায় ললীত 

হইয়৷ দেবাদিদেব প্রাছুভূতি হইলেন, রাজাকে বর দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র গ্রার্ঘনা করি- 
লেন "ভগবন্ য্দ আমার প্রতি গ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে সালোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত 
মুরহ্হ্য ধনুর্ব্েদ আমাকে প্রদান করুন, দেব দানব ষক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষি লোকে যে সমস্ত 

অস্ত্রশস্ত্র আছে, তৎপমুদয় আমাতে তি লাভ করুক।” দেব কহিলেন “তথাস্ত।” ৰা! ৫৫ 

সেতৃবন্ধ-__হনুমান আপিয়! সীতা-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাম সুগ্রীনের সহিত সাগরতীরে 

গমনপূর্বক হুর ন্যায় প্রথর শর নিকরদ্বার৷ সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম- 

শবে নিতান্ত নিপীড়িত হুহয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের উপ- 

দেশানুসারে সমুদ্রের উপকূলে বিশ্বকর্মাপৃত্র নলন্ডে সেতুবদ্ধনে আদেশ করিলেন।* লহ২ 

বানরের! নানাবিধ বৃক্ষ পর্বত শিল! সমুৎপাটনপূর্ববক যন্ত্রযোগে লইয়৷ আসিতে লাগিল । ল ২২ 

পঞ্চিনে শতযেজন সমুদ্র বাধা হইয়া গেল! অম্বরে স্বাতিপথের যেমন শোভা, তাহ্বার 

ন্যায় দিব্য সেতু--রিস্তারে দশ যোজন, দৈর্ধ্যে শত যোজন 1  ল২২ 
কোটি সহস্র বানর সেতু প্রস্তুত রুরিয়৷ তাহার সাহায্যে সমুদ্রের পরপারে গমন করতঃ 

রামাদেশে ব্যহাকারে ( গরুড়ব্যুহ ) অবস্থিতি করিতে লাগিল। ল ২৩ 
দৈন্য-সমাবেশ_ রাম কহিলেন “আমি সৈম্গণের সন্তোষ সমুংপাদনপুর্বক তাহাদের 

মধ্যস্থলে হুন্য়ানের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের গ্তায় গমন করিব । লক্ষ্মণ অলদের স্বন্ধে 
যাইবেন।..... গবয় গবাক্ষ অগ্রে অগ্চে গমন করুক, খফভ সৈম্ভগণের দক্ষিণ পার্শ্ব 

গদ্ধমাদন বামদিক রক্ষা করিতে থাকুক । জাঘ্বান সষেণ ও রেগদর্শী সৈন্যগণের পৃষ্ঠরক্ষক 

হইয়। গ্রয়ন করিবে। স্ুগ্রীব মধ্যদেশ রক্ষা করিতে থাকিবেন ।-..** খষভস্ত্ধা লীল 

কুমুদ বহু সৈগুসহ পথ পরিষ্কা্পূর্বক গমন করিতে লাগিল। শতবলী সৈন্ঠসমূছের 

' চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। ল ৪ 

* লঙ্কাজয়ের পর ফিরিবার কালে ত্বাম সীতাকে দেখাইয়া! বলিলেন, স্থানে সেতুবন্কানের পুর্ব্বে ভগবান্ 
মহাদেব জামার প্রতি প্রসন্ন হন !”- “পূর্ব্বে" কই এ উল্লেখ নাই; বোধ হক এটা প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার 
1 কোন কোন, সংস্করণ রামায়থে আছে :--মেতু প্রস্থত হইলে দেব খ্বধিগণ আসিয়। রাষকে অভিনন্দন করিয়া! 

, কহিলেন, “যতদিন পৃথিধীতে নমুদ্র ধাঁকিবে, তত দিন এই সেতু বিরাজ করিবে, ততদিন রামের বনাম 
ঘোশিত হইবে ।* 



বিবিধ তত্ব । ১৮১ 

| প্রী-সংরক্ষণ-_নঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন, 'দৈর্ধো বিণযোজন। এই পুরী চতুর্দিকে শ্বর্ণ- 

প্রাচীর গার! সংবেষ্টিত। ইছার পরে একটি কুস্তীরপূর্ণ পরিখা । চারিদিকে চাত্রিস্বার ; 

প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ গ্রলদ্বিত সেতৃ বিরাজমান । বিপক্ষপক্ষ উপস্থিত হইলে 
যন্ত্র ঘর! সেতু রক্ষিত হইয়! থাকে ) এ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ,ল ৩ 

রাম কর্তৃক লঙ্কার রোধের সময় বিশিষ্ট মেনাপতিগণ অসংখা সৈম্ত লইয়া লঙ্কার চারি বার ও 
মধ্যম গুল রক্ষা করিতে লাগিল । লও 

সৈন্য-সংখ্যা- রাক্ষস সৈ্ত £-_লঙ্কায় শত সহত্র কোটি ফট্ত্রিংশ সহত্র, ষটব্রিংশৎ অযুত 
কামরূপী ছুনিবার রাক্ষস। | কি ৩৫ 

বিভীষণ রামকে সংবাদ দিয়াছিলেন, “দশসহশ্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, ছুই অধুত অশ্বারোহী, 
এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যুখপতি।” প্রাধান দেনা ' 

দশসহত্র কোটি। ল ১৯। ল৩৭ 

রাবণ সংবাদ দেন, রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বন্রিশকোটি রাক্ষসের অধিনায়ক । আ ৫৫ 

বানর সৈম্ত :-_সহম্রকোটি ভল্লুক, শতকোটি গোলাহুল, অসংখ) বানর । কি ৩৫ 
শুক রাবণকে সংবাদ দেন,মহাবীর স্বগ্রীব সহতরকোটি, শতশস্ু, সহত্রমহা শু, শতবৃন্দ, সহত্র 
মহাবৃন্দ, শতপথ, সহশ্রমহাপথ,শতখর্বব, শতসমুদ্র ও শতমহৌঘ বানরসাথে উপস্থিত।* ল ২৮ 

রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত 
_হুইয়াছিল। (অবষ্ঠ ইহাদের আবহ্ঠীক হয় নাই। ) উ ৩৯ 

গণিত-_শতলক্ষ -এক কোটি ॥ লক্ষকোটি-এক শঙ্কু; লক্ষ শন্কুএক মহাশস্ু ) লক্ষ মহা- 
শঙ্কু- এক বৃন্দ) লক্ষ বৃন্দ-এক মহাবুন্দ ; লক্ষ মহাবুন্দ- এক পক্ম; লক্ষ পল্ম-এক 

মহাপদ্ু ) লক্ষ মহাপদ্ম - এক খর্ব ? লক্ষ খর্ব ₹ এক সমুদ্র) লক্ষ সমুদ্র-এক মহৌঘ। ল২৮ 
( কুস্তকর্ণের দেহ প্রস্থে শত ধন; দৈর্ধো ছয় শত ধনু ।) ল ৬৫ 

রাঁমরাবণযুদ্ধ--যুদ্ধ দেখিয়া দেব-ধাধিগণ বলিতে লাগিলেন-__*সমুদ্র আকাশের এবং আকাশ 
সমুদ্রের তুল্য । রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবগেরই অনুরূপ।”» রাম রাংণের সকুগ্ডল মুণ্ড 
শরাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে নৃতন মুণ্ড উিত হইল। এইন্নপ 
শতবার ঘটিল ১ কিছুতেই রাবণ মরিল না । দেবতা দানব ষক্ষ রক্ষ পিশাচ ও উরগগণ 

 *স্তরাজিব্যাপী* এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মৃহূর্ত, কি ক্ষণ, 
কোন সময়ে রামরাবণের যুদ্ধে বিধাম ঘটে নাই। অনন্তর মাতলির পরামর্শানুসারে 
রাম অপস্তয-দতত বান গ্রহণ করিলেন। মহাবল রামচন্্র বেমমন্রান্ছসারে উহা মনতপৃত 
করি! শরাসলে সন্ধান করিলেন। ছৃর্সিবার বরক্ষান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাবণের 
বক্ষস্থল,ভেদ করিয়! তাহার পঞ্চত্ব বিধান করিল। 1 ল ১৮১৯৯ 

.* নগ্ুলাতি-_ ৫ বিষয়ে মততেদ আছে। 
% অন্েদতীর শুভ্ধে রাহখের বধান্--কৃতিহাসের গঞ্জ । 



১৮২ রামায়ণ-তত্ব । 

বন্দযুদ্ধ-প্রক্রিয়া_খিচিত্রমগুল, বিবিধস্থান, গোসুত্রকগতি, গত- প্রত্যাগত, তির্ধ্যক্গতি* 

বক্রগতি, প্রহার-ব্যর্থীকরণ, বজ্জন, ধারণ, অতিদ্রবণ, আপ্লাবন, সবিগ্রহ-অবস্থিতি, 

পরাহ্ধুখ-গতি, পার্বগতি, অপক্রত, অবপ্লুত, পরিধাবন, উপন্যান, অপন্তাস। (রাবণ 

সুগীবে এই বুদ্ধ গো-পুরে হইয়াছিল ।) ল ৪০ 

ব্রহ্মশত্তি লক্ষণের প্রতি রাবণ এুয়োগ করেন; আঘাতে সৌমিত্রি মুচ্ছিত হইয় পড়েন ; 
তখন রাবণ াহাকে আপন রথে উঠাহম্া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু মাশ্চধ্য ! ফে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু, এমন কি দেবগণের সহিত ব্রিলোক 

সমুৎপাটনে সমর্থ, লক্ণকে উত্তোলন করিতে তাহার কোন ক্রমে সামথ্য হইল শা। 

লঙ্ষমণকে যে বিঝুতর অপরিচ্ছিন্ন অংশ এক্ষণে তাহা ম্মরণ (প্রমাণ? ) হইল। ক্রন্বশক্তি 

লক্ষ্ণকে পতিত কৰিয়! পুনর্ধার রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। ল ৫৯ 

( ময় পানব স্বীয় কন্যা মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সম্প্রধানকালে এক শক্তি জামাতাকে 

উপহার দিয়াছিলেন। সে শক্তিও অন্ত এক সময়ে রাবণ লক্ষণের প্রতি প্রয়োগ 

করেন। ) ল ১৪০ 

অস্ত্র-আকৃতি_রাবণ রামের প্রতি আহ্র অস্ত্র গ্রয়োগ করিলেন ১ এ সকল অস্ত্র সিংহ ও 

ব্যাদ্রের মুখ সদৃশ। কতকগুলি কম্ক ও কাকের মুখের ন্যায়) কতকগুলি গৃ, শেন ও 
শৃগালের মুখতুলা । অনেকগুলি গর্দত, বরাহ ও কুকুটের মুখাকৃতি। কতকগুলি সর্প ও 

 মকরের মুখাকার। বাম এ অস্ত্রনাশে আগেয়ান্ত্র প্রয়োগ করিলেন; উহার কোনটি 

 অগ্রিবং, কোনটি হৃর্ধা তুল্য, কোনটি প্রহলক্ষ্ধর মুখ তুলা; কোনটি বিদ্যুৎ, কোনটি 
মহোক্ার ম্তায় | ল ৯৯ 

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রাত্মক অস্ত্র সকল )_- 
ইহার কামরূপী মহাবল দীপ্রিশীল অন্ত্র। এই দকল অস্ত, দিব্যদেহযুক্ত গ্রভাজালজড়িত ও 
স্থপ্রদ। ইহাদের মধ্যে কেহ জলন্ত অঙ্গ।র সদৃশ, কেহ ধূমের স্তায় ধূর্রবর্ণ, কেহ কেহ বা 

চন্দ্র ওকুর্ষের ন্যায় জ্যোতিত্নান্। যিনি ইহাদের অধিকারী হইতেন, শ্মরণমাত্রেই ইহার! 

াহার নিকট উপদ্থিত হষ্য়া সাহায্য করিত। বিশ্বামত্রের নিকট হইতে প্রয়োগ ও 
সংহছার মন্ত্রসহিত রামও এগুলি প্রাপ্ত হন। (পঅন্ত্র শল্্” দ্রষ্টব্য) বা ১৮ 

নাগ পাশ- দুষ্কর তপশ্চধ্য। দ্বারা ইন্দ্রজিং এই অস্ত্র লাভ করেন। ইহা সর্পসদৃশ, সুর্ধা- 

সঙ্কাশ. ও অঙোঘ। ও ' ল€১ 

ইন্্র্িৎ মায়া প্রভাবে রামলক্ষর্কে এই শরে বন্ধন করেন। অস্থর বানর দেব গ্ধরধ 
কেহই ইহা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম নহেন। শ্বয়ং রি আসিলে সর্পরূপী শরসমূহ 
পলায়ন করিয়াছিল । , ল ৫৪ 

তাঁমসী-_মায়াবিশেষ । ইন্্র জৎ যজ্ঞদধারা ইহা লাভ করেন। এই মায়্াপ্রভাবে শত্রুপক্ষের 
তম উপস্থিত হইয়। থাকে ; তাহাদিগের মিকট সমস্তই তমসাচ্ছন্ন মনে হয়। এর বিদ্ক। 



বিবিধ-ভত্ব । ্ ১৮৩ 

,. সংগামকালে প্রয়োগ করিগে স্কুরাস্থুরেরাও  প্রয্োগকর্জার গুষ্ঠগৃশ্ঠি জানিতে 

পারেন না। ০উ২৫ 

সঞ্জীবকমন্স-_-দিখ্বিজয়ী রাবণ টন্ত্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে শরাঘাত করিতে আরস্ত করিলে 
ব্রহ্মা সত্বর উপস্থিত হইলেন 7 এবং রাবণকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়। বলিঞ্জেন “আমি 

তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, 'প্রাণচ্যুতি সময়ে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র সর্ব্বথা' স্মরণ 
করে. ত্তাহার মৃত্যু হয় না। ইহা নিত্য জপ করিবার নহে। অঙ্ষস্থত্র গ্রহণ করিয়। এই 

গুভমন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজের হইবে ।” এই বিয়া তাহাকে অক্টোস্তর শতসংখ্য 
পির পুণ্যনাম (শিবন্তোত্র ) শিখাইয়া দলেন ' + উপ্র$ 

শিবস্তোত্র- ( অংশ ) “ব্যাপ্রচম্্ীবসন, যুগান্তদহন, বলদেব,1 গণেশ,1 পশুপতি, ভূতেশ্বর, 

গণাধ্যক্ষ, 1 পিণাকী, ধূর্জট, শ্মশানবাসী, তগনেবের নয়ন-নিপাতী, পুষার দশন-নাশন, 
ভিক্ষু, চন্দ্র/ঙ্কিত জটাধারী, ত্রিনয়ন -****1” | 

( সঞ্জীবকমন্ত্র বলিয়া! শিবনাম-কার্তন ব্রহ্মা রাবণকে শিখাইয়া দেন। ) উ প্রঃ 

শিবলিঙ্গ_ দিখ্বিজয়কালে একদা রাবণ নর্দদার ল্লান করিলেন; দ্মান করিয়া বালুকাবেদীর 

উপরিভাগে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপনপুবর্বক অতিশ্রে৪ জপনীয় মন্ত্রজপ করতঃ নানাপ্রকার 

চন্দন ও অমৃতগন্ধী পুষ্পদ্বার৷ পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর চন্্রচুড় বর প্রদ 

£খাপহারক দ্েবদেব মহাদেবের পুজা সমাপন করতঃ রাক্ষসরাজ দশানন লিঙের সম্মুখে 

গীত ও বাছ্সকল উত্তোলনপুব্ধক নৃত্য করিতে লাগিলেন । * উ ৩১ 

আবর্তনী_প্গ্ঘিংবিশেষ। ইহার প্রভাবে চক্্র-তনর বুধ ইলারূপ প্রাপ্ত ইল রাজার সমস্ত 

বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন । উ ৮৮ 

সৌপর্ণবিদ্য। - ইহার প্রভাবে দিব্য-চক্ষু লাভ ছয়) লক্ষযোজনের অধিক দেখিতে পাওয়া! বায়। 
(সম্পাতি এই জন্ বিন্ধ্য পর্বত হুইতেও সীতা ও রাবণকে লঙ্কায় দেখিতেছিলেন।) কি ৫৯ 

বলা ও অতিবল" মন্ত্র (বিগ্যা) বিশেষ । তারকা-নিধন-কল্পে লইয়া যাইবার সময় 
বিশ্বামি খস্ব রামলক্ণকে এই মন্ত্র উপদেশ দেন। এই মন্ত্র-প্রভাবে বন্থপর্যটনেও 

্রান্তিজর ঘা রূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণা হয় না। নিদ্রা না কাধ্যান্তর প্রসঙ্গে অদাবধান 
গাকিলেও ইহার 'প্রভাবে রাক্ষসের! পরাভব করিতে পারে না ।......ইত্যাদ্ি। বা ২২ 

এ বিস্তা ছুইটা *্ত্রদ্মার কন্ঠা।” 

আদিত্য-হৃদয়_কুধ্য-স্তোত্র। রাম-রাবণে যুদ্ধ হইতেছে, মহর্ষি আঅগন্তা দেবতাগণের 
সমভিব্যাহাবে রণস্থলে রামের "নিকট আসিয়া কহিলেন, প্বৎ্ত, যাহার গ্রাভাবে রিপুকুল 

নির্শ(লিত হয় আমি তোমাকে সেই পবিত্র গুহ সনাতন ন্সাদিত্য-হদয় নামক স্তোন্ শ্রবণ 
স্পা শীীপীশিশিশ 

 সমস্তই শিবের নামাস্তর । | 
ৃ 

+ এটিও লল্তবৃতঃ ফোন শৈষ টাকুরের বাহাদুরী। 



১৮৪. রামায়ণ-তত্ব । 

করাই, ইহা, সর্বশক্র-বিনাশন ও জয়াকহ। নিতাকাঁল এই মন্ত্রজপ করিলে অক্ষরমঙ্গল 

| লাভ হুইয়া থাকে । ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সর্বপাপ-প্রণাশক 1” এই বলিয়া মুনি 

বামে সুর্যান্তোর শিপাইয়া গেলেন । পবিভত্রভাবে আচমন করিয়া তিনবার এই মন্ত্র জপ 
করতঃ রাম নিন্নতিশয় গুসন্ন হইলেন। 1 ল্ ১০৫ 

অস্ত্র-চিকিৎসা-অশোক-কাননে সীতা বলেন পনিষ্ঠর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্িট 
করিয়াছে * তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর ছুইমাস কাল অবশিষ্ট । 

ইহার মধ্যে আমার উদ্ধীরসাধন ন| হইলে __অন্ত্টিকিৎসক যেমন অস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে 

ছেদন করে, তদ্রীপ সেই রাক্ষস আমায় খণ্ড খণ্ড করিবে ।% নু ২৮ 

( অস্তর্দেহ :-_পিত্ব,ং যরৎ,ং হৃৎপিও।ং অস্তরনাড়ী,* মুল-নাড়ী, স্লীয়ূ$* গ্লীহা ।ং 
ব্যাধি- বাত-পিত্ত-কফ-জ | উ ৫ 

ওষধি--মৃতসনত্ীবনী, বিশলাকরণী, স্থুবণকরণী, সন্ধানী । ল ৭৩ 

হিমালয়ের অব্যবহিত পরে ্থুবর্ণময় খষভপর্বত ) নিকটে কৈলাস পর্বতও বিরাঁজিত। 
এই দুই গিরির মধ্যে সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট ওষধি-পর্ব্ধত । ল ৭৩ 

ইন্দ্রজিৎশরে মৃতপ্রায় বানরগণকে সঞ্জীবিত্ করিবার জন্ত জান্ববানের উপদেশানুসারে 
হনুমান এই ওষধি ( পর্ধত ) আনয়ন করেন। ল ১০১ 

বিশল্য-করণী- (সঞ্জীবনী ) যে স্থানে অমুত-মস্থন হইয়া্থিল, সেই ক্ষীরোদ-সাগরে চন্দ্র ও 

দ্রোণ নামে দুইটী পর্বত আছে ? সেইস্থানে এই ওুধধ পাওয়া যায় ল ৫৪ 
নাগপাশবন্ধ জ্ঞানহত রামলক্ষমণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সুষেণ এই ধৈ্ব ওষধ 
আনয়ন করিবাঁর পরামর্শ দেন । ল ৫ 

অমৃত -(*সমুত্র-মন্থন” দেখ। ) পানীয় বিশেষ । উহা পাঁন করিলে অমর, অজর ও নীরোগ 

হওয়] যায়। বা ৪৫ 

হিমাঁলয়রুক্র- স্ত্রীবদৃতের! হিমালয়ে একটি শ্রপ্রসিত্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্বে তী পৰি 
পর্বতে দেবগণের শ্রীতিকর' অপূর্র্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরের ধী যজ্ববাটে 

গিয়া আহুতি প্রধাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবং স্প্বাঢ ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ 
করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭ 

পর্ববত-সৎবাদ--হুনূমান্ হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রন্ষকোশ) কোথাও রব্দতনাভিস্থান,, 

কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান. কোথাও ইঙ্দীলয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত 

+ এটাও পর্গাছা! মনে হয়। গোড়ীয় রামায়ণে এ সর্গই নাই । 

* সুতরাং প্রান এক বৎসর সীত। লঙ্কায় ছিলেন। 

*ল১০৩। এই সু হ৪। ৩ল ১১ । | ৮ টা পু 

+ দশরখ মহিষীর| রাজার হৃদয় হস্ত ও মুলনাড়ীতে স্পলনাদি বি ন। দেখিয়া! জীবনের টা নদিহান 
হইয়। উঠিলেন। ২8 



_বিবিধ-তন্তব। ১৮৫ 

বঙ্গশির, কোথাও বমকিস্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ *ুর্ধায সমাবেশ, 
কোথাও বন্গালয়, কোথাও শিবকোদগুস্তান, কোথাও পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিলেন । ল ৭5 

সেখানে কৈলাস পর্বতে রুদ্রদেবের লমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন। ল ৭৩ 
ধাতু-উহ্পত্তি_(ভগবান কাষ্তিকেঘ়ের উদ্তবকালে ) অমর-নিয়োগে ছভাখন কর্তৃক গৃহীত 

পাণ্ডপত-তেজ গঙ্গীর গর্ভে নিহিত হয়। গঙ্গা সে তেজ সহিতে না পারিয়া হিমালয়- 

গিরিপার্থে তাহা পরিত্যাগ করেন । ততিঃস্ঘত তেজ তপ্তকাঞ্চনের গ্ায় একান্ত উজ্জল । 

উহার প্রভাবে সম্ীপস্থ পার্থিব পদার্থ স্বর্ণ ও দুরস্টিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে গ্রাহুর্ভত 

হইল। উহার তীক্ষতায় লৌহ ও তার জব্মিল ) এবং গর্ভমল সীদক্রূপে পরিণত হইল। 

এই গ্ূপেই নান! ধাতুর উৎপত্তি । পর্ধতের বনবিভাগ &ঁ তেজোদছারা ব্যাপ্ত হইয়া স্ুব্ণময় 
হুইস্লা উঠে ) সঞ্জাত বস্তর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি স্থবর্ণের নাম জাতরূপ । বাঁ ৩৭ 

স্য্টি-_-অগ্রে সমুদয়ই জলমগ্র ছিল, প্র জল মধ্যে এই পৃথিবী নিশ্মিত হয়। পরে বয় বরন 

দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ* পরিগ্রহ করিয়া জল হইতে বনুর্ধরাঁকে, 
উদ্ধারপূর্ধক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করেন। অ ১১৯ 

পুর্ধে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ধ ছিল। ব্রঙ্গাণড লক্ীর সহিত বিষুঃর 
জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। তৃতাক্মা-ব্রঙ্ ব্রক্গাগুকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্ধে প্রবেশপূর্বক বছকাল 
শয়ান ছিলেন। রী সময়ে মহাঁযোগী ব্রহ্মা তাহার নাঁভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। 
অনস্তর ব্রহ্ধা অগ্নি পৃথিবী বাষু পর্বত বৃক্ষ পরে কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত 

সৃষ্টি করিলেন। উ ৫৯ 

প্রজা-স্ন্ি-( জীব )-কুল-পর্যযায় দেখ। আ ১৪ 
ব্ক্ষ-ষক্ষ উহপর্তি- প্রজাপতি পুরাকালে ভূমির অধোঁভাগবর্থী সলিল স্থজন করিয়া, জলের 

রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সষ্টি করিলেন । সেই সকল প্রাণী ক্ষুধা তৃষগ ও ওয়ে পীড়িত 
হইয় স্যট্টিকর্ডীর নিকট গিয়া কহিল, "আমরা কি করিব 1” প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা 

সযড়ে এই জলকে রক্ষা কর।” তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 'বুতৃক্ষিত প্রাধী প্রক্ষাম” এবং 
কতকগুলি অবৃভূক্ষিত প্রাণী “যক্ষাম” এইক্পপ কহিল, তখন .সেই ভূতভাবন প্রজাপতি 

তাহাদিগকে কহিলেন, গ্যাহারা” “রক্ষাম” হলিয়াছ, তাছারা রক্ষ এবং ঘাঁহারা “ক্ষাম” 

. বলিয়া, তাহারা যক্ষ হও |» তাহাই হইল। | উঃ 

বক্ষকুল-পর্যায়--*কুল-পর্ঘ্যায়” দেখ। . উ ৪1৫ 

অহল্যা-উৎ্পর্তি- বর্ষা ইন্্রকে কহিলেন, *আমি বুদ্ধিযোগে প্রজা শি ফরিয়াছিপাম ) 
উহাদের বর্ণ বাঁক্য শু বস একই প্রকান্ব। কোন বিধয়ে উনাদের কিছুমীত্র ইতর বিশেষ 
ছিল দা । পরে আহি একাশ্রীমদে উহাদের বিষয় চিস্তা করিলাম) এবং অল্প বৈলক্ষণা 

সম্পাদনের জন্ঠি একটি সী স্টি করিলাম । পত্র, আমি প্রজাদিগৈর যা কিছু শরীর-গতত 
ক দবরাহ-অবভার বিষ না হইঞা জ্জার (1) 7 মে 

ৎ 



১৮৬ রামায়ণ-তত্ । 

বৈলক্ষণা, উঁস্্রীতে তাঙার লমাবেশ করিয়া দিলাম। সে. রূপবতী ও গুণবর্তী হইল। 
বৈরূপ্যের নাম “হল' ; বৈরূপ্য যাহ হইতে উদ্ভুত তাহা “হল্য” ১ এ স্ত্রীর হলা ব! বিরূপতা 

কিছুই ছিল না, এইজন্ত উহার নাম 'অহল্যা” হুইল। উ ৩০ 
সীতা উৎপত্তি-সীত৷ অনস্থয়াকে কহিলেন, "একদা রাজধিজনক লাঙল হস্তে বজ্জক্ষেত্র 

কর্ষণ করিতেছিলেন $ &ঁ সময়ে আমি ভূমি উত্তেদ করিয়! উত্থিত হই। তৎকালে তিনি 

মৃত্তিকামুঠি নিক্ষেপ করিয়! বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। দেখিলেন। আমি 

ধুলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি, তঙ্গর্শনে তিনি বিশ্দিত হইলেন এবং নিঃসস্তান বলিয়া 

স্বেতপুরর্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অস্তরীক্ষ হইতে এই কথা! উচ্চারিত 
হইল, "মহারাজ ধন্মানূমারে এই কন্ত। তোমারই তনয়! হইল।” জ ৯১৮ 

--দেবযোনি বিশেষ (?) সোম-তনয় বুধ ইল রাজার ' স্ত্ীগ্ধা-গ্রাথ অন্চরগণকে 

আদেশ করেদ *তোমর! কিম্পুরুষী হইব এই পর্বতে বাস কর; তোমর! কিম্পুরুষ- 

নামক পতি লাভ করিবে। উ ৮৮ 

অপ্নরা- দেবনারী বিশেষ । ( সমুদ্র মস্থনকালে ) মন্থন নিবন্ধ ( অপ.) ক্ষীররূপ জলের 

সারভূত রস হইতে উখ্খিত বলিয়া এই নাম। স্ষীরোদ-সমুদ্র-মস্থনে উদ্ভূত । ছুরান্ুরের 
* মধো কেহই উহাদিগকে গ্রহণ না করাতে উহার! সাধারণ স্ত্রী হইয়া গেল। সংখ্যায় এগুলি 

স্বাটকোটি। ইছাদ্িগের আবার পরিচারিক। সঙ্গে ছিল--তাহাদের কেহ গণিয়া) উঠিতে 
পারে নাই। বা ৪৫ 

নাগগণ অনজ্ত, বান্ুকি, বিশালাঙ্ষ, ইরাবতঃ কন্বল, অস্বতর, কর্কোটক ধনঞ্র, ঘোরবিধ, 
তক্ষক, উপতক্ষক। (শঙ্খ ও জটা) 1 উপ্রঃ 

আঁশ্রম-চীরচর্শধারী ফলমুলাহারী তাপসগণ বিরাঞ্জিত, সর্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণসকল 

পরিচ্ছন্ন, মুগ ও পক্ষী সকল সঞ্চরণ করিতেছে ১ প্রশস্ত অগ্রিছোত্রগহ সমুদয় প্রস্তুত ? 

ক্রকভাণ্ড মৃগচর্মতর সমিধ ও জল্-কলস শোভিত হইতেছে । কোথাও পুজাপহার 

রহিয়াছে, কোখাও হোম হইতেছে। স্থানে স্থানে কমলদল-সমলঙ্কত সরোবর” 
কোথাও ঝ৷ দ্াহুফপপুর্ণ বিবিধ বন্ত বৃক্ষ) নির্্াল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং 
অঞ্দরা সক্ন প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে । আ ১ 

প্রত্যকৃস্থলী- মতঙ্গ-আশ্রমে বেদী। ইহাতে আশ্রবাসী খরঁষিগণ পুম্পৌোপহার দিতেন । আ৷ ৭৪ 
পরিব্রাজক--এইবপ ধারণ করিয়া সীভাকে হরপ, করে। পরিধান স্লক্ষ কাযা বসন, 

মন্তকে শিখা, বাম স্কনধে যষ্টি, হস্তে কমণ্ডলু ও ছত্র ? চরণে পাঁছৃকা। (মুখে বেদধ্বনি ?) আ৷ ৪ 
পর্ণশাল।- লক্ষণ কুটার র$না করিলেন। স্তম্ভ শোভিত সমতল স্থুরম্য, উহার তিতি 

ৃত্তিকাদ্ধারা নির্শিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্যয সম্পাদিত হইল এবং উহ্থা শমী শাখা কুর্শ 

+ রাহ, ভোগবতীপুরীতে বাঁতকি আলম ইহাদের বশীভূত করেন। পু 



বিবিধ-তত্ব ১৮৭ 
কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া কুদৃড় পাঁশে সংবত হুইল। কাশনির্িত কট 

: আসন কার্ধ্য করিল। আ ১৫ 

ভুমিভাগ বিত্ত চত্বর, বৃতিবেষ্টিত ভূবিতাগ, গ্রাসাদমধাস্থ রখ্যা, উপরতযা, চতুষ্প্। চু ৫৩ 

-পরামচন্ত্র সমুদ্র শোষণ আশয়ে ধন্ুকে ক্রঙ্ান্ত্র যোজনা করিলে, সমুদ্র সশরীরে 

পরাভূত হইয়। সবিনয়ে তাহাকে আপন নিয়োগ বুঝাইল। তখন রাম বলিলেন, "আমার 

বাণ অমোধ, বল কোথা ইহা নিপাতিত করি।” মহার্দৰ বলিলেন, “আমার উত্তরদিকে 
প্রসিদ্ধ পবিত্র এক স্থান আছে, উন! ক্রমকূল্য বলিয়! খ্যাত। সেখানে আভীর নামে 
ক্রুরবর্্মা কতকগুলি দন্যু বাস করে, তাহাদের সংস্পর্শন পাপ ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি 
নাই। সেই স্থানে আপনার এই শর নিক্ষিপ্ত হউক ।” তাহাই হইল। ল২২ 

মরুকান্তার-সমুদ্র প্রতি প্রযুক্ক শর, রাম সমুদ্রকর্তৃক অঙ্ুরুদ্ধ হইয়া তাহার অংশবিশেষে 

চালনা করেন; সমুদ্রের সেই অংশ মরুকান্তার হইল। রাম-বরে এই স্থানে কোন 

রোগের বিশেষ আধিপত্য 'নাই ? স্থান পণুচারপার অন্থকৃল, ফলমূল ওযধিপূর্ণ।  ল২২ 
ব্রণকৃপ--সমৃদর প্রতি প্রযুক্ত শর, রাম-শরে নিপীড়িত হইয়! বনুদ্ধরা তুমুল শক করিতে 

লাগিলেন; ব্রঙ্গান্ত্র-কৃত দ্বার দিয়া রসাতল হইতে বেগে জলরাশি উখ্খিত হইতে লাগিল । 
এঁ দ্বার ব্রণকৃপ আখ্যা লাভ করে। ল ২২ 

লঙ্কার উপকূল-দ্রেব্য-_বৈধ্য-শিলা, নির্যাস-উপাদান চন্দন, রণ তৃত্তিকর উৎকৃষ্ট অন্তর 
স্বগন্ধ-কল তককোল বৃক্ষ, তমাল পুষ্প ও মরীচের 'গুল শু প্রায় মুক্তাসমূহ; হুমৃশ্ত শঙ্ব্ত,প, 
জীবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত । আ ৩৫ 

সন্দেহ ছায়ীগ্রই-রাক্ষস বিশেষ। প্রাক্ষস অসুর” দেখ। 
রাম-প্রাসাদ --পাওুবর্ণ অভ্রথণ্ডের স্তার় শোভমান রাম-ভবন। রাম-প্রাসাদের ইতস্তত্তঃ 

শত শত বেদী প্রস্তত, এবং সন্ুখে বহুসংখ্যক স্বর্ণময়ী প্রতিমা । উহার তোরণ সকল প্রবাল 
মণিমুক্তায় খচিত) উহা মধ্যমণিশোকিস্ত স্ব্ণপুশ্পের মালায় সুসজ্জিত ও সুক্ষ শিলকার্ধ্যে 
চিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে ম্বর্ণাদি ধাতু নির্দিত ব্যাস্ত প্রতিমূর্তি আছে ।.....-উহা 

 দার্দ,র-গিরিবৎ অস্তরুগঞ্ষে সকলকে উল্মত্ত করিয়া তোলে ।.....*রামের প্রকোষ্ঠে কুগলধারী 
বিশ্বস্ত যুবকের! অস্ত্র শস্ত্র হস্তে সতত সাবধানে আছে। দ্বার্দেশে কতকগুলি কাষায়বসন। 

বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহত্তে উপবিষ্ট |"... হন্্যমধ্যে মশিম্ডিত স্ুবর্ময় রমণীয় সিংহাসনে রাষ 
আসীন, তদীয় দেহ বরাহ য়ক্তাক্টর সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্টিত ? দেবী জানকী তাহার 
পার্থে চামর হস্তে উপবিষ্টা--যেন চিত্রার সহিত চন মিলিত। সীতারও দেহ 

বুক্তচন্দন-চচ্চিত। জ ১৫,১৬ 

রাবণ-গৃহ- গৃহ হয ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবধ বত্তে পরিপূর্ণ। উহাতে হীরক ও 
বৈহূর্্য খচিত, গজদস্ত স্বর্ণ স্কটিক ও রজতের রমমীয় ভাত সকল শোভিত। গবাক্ষ সকল 

গঞদস্তময় রোৌপ্য-নির্শিত শস্য ও শ্ব্ণজালে জড়িত।  আ৫৪ 



১৮৮ রামায়ণ-তত্তব। 

ভূভাগ স্ত্ধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুদ্করিণী পুষ্পে আকাীপ। প্রাসাদে দুন্দুকতিনা্ধী 
সোপান-পথ। সু ৯ 

রাবণ-প্রাসাদ--এ হ্ুরম্য নিকেতনের কোথাও সৈন্তশ্রেণী সুসজ্জিত কোথাও ঝ! স্বর্গজাল 
জড়িত তরুণ হুষ্যকাসত্তি নানারূপ শিবিক1 ;) কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহঃ 

কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও ঝ| দিনবিহার-গৃহ। উহার এক স্থানে চিত্র-শশালা, অন্য 
দবারুনির্মিত ক্রীড়। পর্বত ।**...এ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় এবং পর্য্ঙ্ক ও আসন 
্ব্ণময়। গৃহ কামিনীগণের কাঞ্চীরব, ম্ুপুরধবনি এবং মুদঙ্গের মধুর নিনাদে 
সততই ধ্বনিত। স্ ৬ 

রাঁবণ-শয্য।--শয়ন-গৃহে এক স্ফাটক-নির্ম্িত বেদী, উহা রত্রথচিত ও একান্ত রমণীয়। এ 
বেদীর উপর নীলকান্তময় পথ্যঙ্ক, পর্যযক্কের পদ সকল হস্তিদস্তরচিত ও দ্বর্মগ্ডিত; 

সর্ধ্বোপরি মহামূল্য আন্তরণ। পর্যন্ক একান্ত উজ্জল ও অশোকমাল্যে অলঙ্কৃত, উহার 

এক দেশে একটি শশাঙ্ক-সদৃশ শ্বেত ছত্র আছে ; সর্বত্র যন্ত্নির্ষিত পৃত্তলিক!* চামর বীজন 

করিতেছে । উহ! বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে স্ুরভিত এবং অগুরুধুপে স্থবাসিত।. উহাতে একাস্ত 
মুল উর্ণায়ুচ্ম আস্তীর8ণ সু ১০ 

চৈত্য-প্রাসাঁদ--(মন্মেপ্ট ?) লঙ্কায় কুল-দেবতার মন্দির__স্থুমেরু শৃঙ্ঘবৎ উচ্চ। সহ 
সহত্র স্তম্ভ শোভিত গোলাকারপুরের অলস্কারশ্বরূপ দেবাধিষিত সমুচ্চ প্রাসাদ । স্থ ১৫ 

হনুমান প্রথম লঙ্কায় গিয়া অশোকবন ছারখারের পর নিকটস্থিত এই সুন্দর মন্দির চূর্ণ 
করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দেন। স্ু৪৩ 

পাঁন-ভূমি_হম্মান লঙ্কায় প্রথম গিয়া রাবণের পানভৃমিতে বিচরণ করেন। তথায় কোন 
কামিনী পাশ-ত্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান ; কেহ নৃত্যগীতে ক্লীস্ত ; কেহ বা অতিপানে বিহ্বল 

হইয়া পতিত আছে। বিবিধ আহাধ্য বিবিধ মাংস প্ররস্তত। পান-ভূমি পুষ্পোপহ্থারে 
_স্থরভিত এবং ঘন-সংশ্লিই্ই শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত । কোথাও রাশীকূত মালা, কোথাও 
স্বর্ণ-কলম, কোথাও বা মণিময় ও স্কটিক পানপান্ধ ; এ সমস্ত পাত্র স্ুরায় পরিপূর্ণ ।, সু ১১ 

(কিন্কিদ্ক্যা়ও পানভূমি ছিল ।) 

রাঁবণ-সভা সভার কুটিম প্রবেশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে সংগ্রথিত ? মধ্যস্থলে শুর্ধ স্ফটিক-স্বর্ণময় 

উত্তম ছাদ। ছয়শত পিশাচে এ সভাগৃহ সংরক্ষিত ॥ শিল্লিবর বিশ্বকর্মা ইহার, নিষ্াণ- 

কর্তা । রাজার উপবেশন জন্ত মরকতময় উংকুষ্ট আসুন বিত্যন্ত, উহা স্থুকোমল, ৃগচ্্- 
বিমণ্ডিত এবং উপাধানবিশিই । ল ১১ 

* “পৃত্তলিক(” কথাটা এখানে নাই। “বালবাজনহপ্ত" আছে। টীকাকারদিঙ্ের মত-_এখানে সকলে সুপ্ত 
চামর ঢ,লায়কার হস্ত? অতএরএগলি, বন্তনির্ষিতপপুকলিকার হণ্ত। জীবন্ত জাগত্ত. কেহ থাকিলে- বে 
কেহ হনুষানকে দেখিতে পাইত। সব ১ টীক।। 
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নিকৃম্তিলা-_( রাক্ষসদেবী )। সং 

(দেবালয় )। ষুগ্ধভূমির সন্নিকটে একটি পবিত্র স্থান । ন্ ৭২ 

এই স্থানে ইন্রজিত বজ্ঞহোম করিয়া ু দ্ধধাত্র/ করিতেন: লক্মার উপবদ।. উ২€ 
সধন্মা__ন্বর্গে দেব-সভা | অ.৫৬ 
ভূুলোকে ইজ্জু _দণকারণো খবি আশ্রমে হুরয়াজ সশরীরে বিরাজমান: হইতেন ৷ রামচন্র 

দেখিতে পান $-তীহার দেহ হইতে জ্যোতিননির্গত হইতেছে ; পরিধান পরিচ্ছন্ন: বস ? 

তিনি দিব্য আভরণে স্থশোভিত আছেন, এবং মহীতঙ্প' স্পর্শ করিতেছেন না । *.*.**১ 
তিনি অন্তরীক্ষে হরিহ্র্ণ-অশ্বসংযুক্ত, তরুণ কৃর্ধ্যপ্রকাশ রথে ) অদূরে বিচিত্র মাল্য-খচিত ধবল- 

জলদকাস্তি শশান্চ্ছবি নির্শল ছত্র । ছুইটি রমণী কনকদগুঙ্গগিত যহামূলা চামর মন্তকে 
বীজন করিতেছে এবং দেবগন্ধর্ত্ঘ সিদ্ধ ও'ষহর্িগণ স্ততিবাে প্রবৃন্। আছেন ।**...কুগুল- 
শোভিত যুবাসকল কৃপাণহন্তে চতুর্দিকে, রহিয়াছেন......উ'হারা। রক্তবঙ্গন. পরিধান: করি!” 
ছেন, অনলবৎ রত্ুহারে শোভিত হুইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি কদরের, রূপধারণ করিতে” 
ছেন.**...এ সমস্ত প্রিয়দর্শন, যুব, যেরূপ বয়স্ক, উহাই ফ্লেবগণের চিরস্থায়ী বয়স । আ.৫ 

যমাঁলয়-_রাবণ দেখিয়াছিলেন,_-যম হুতাশনকে সঙ্গুখে রাখিয়া, গ্রানিগ্ণকে. কর্ধানসারে 
গুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্মের ফল ভোগ করিতেছে । 

কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিস্করের! কাহাকেও বধবন্ধনক্রেপে ফেলিতেছে ; রোথাও 

দুঃথিতের আর্তনাদ, কোথাও কমিকীট ও ভীষণ কুকুরের, কাহাকে খাইতেছে; কোথাও 

বা ছুঃশ্রব লোমহ্র্ণ করুণ বিলাপ। কাহাকেও. শোগিতবাহিনধ, কৈতরণী বারবার পার 

করাইতেছে ; কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুটাইত্ডেছে |. কাহাকেও- অসিপত্র-বলে 

ছিন্নভিন্ন করিতেছে ।, কাঁহাকেও ঘোর. রৌরব নরকে কাহারেও. ক্ষার নদীতে এবং 

কাহাকেও ব! ক্ষুরধারে ফেলিতেছে । কোথাও কেহ. জলপ্রার্থ, কেহ বাক্ষুধার্ত। এ সকল 

জীব শবের ন্যায় কন্কালমাত্রারশিগ, বিরর্ণ ও. দীন ।. উহারের গাত্র, মলপক্কে লিগ, ও রুক্ষ 
এবং কেশ উনুক্ত । আবার কোথাও, অনেকে স্বরৃত প্রণ্যবলে গীতবাস্য লইয়া বমবীয় 
প্রাসাদে প্রমোদস্থখ অন্থভব করিতেছে । যে গো-দান করিয়াছিল, সেই দানফলে ক্ষীর, 
অন্নদ্বাত। অন্ন, এবং গৃহদাত| ধনরক্ে পূর্,রমনীসঙ্কুল, গৃহ পাইয়াছে। উ ২১ 

মরক-কুণ্ড__রৌরব *, বীচি 1) পুত $। ( বৈতরণী শোপিতবাহিনী, ক্ষার নদী. অসিপত্র- 

বন সযমলোকে বিরাঞ্জিত ) উ ২১ 

মহাঁকালিক।--( প্রেতমূণ্তি ? ) শবশিষ্ট-লীব” দেখ। ' ল ৩৫ 

কালপুরুষ-_মাল্যবাধ রাবণকে লঙ্কায় নানা ছুরনিমিত্তের সংবাদ দিয়া কহিলেন,, «প্রতিদিন 

* দেবতার লক্ষণ এই একটা-_পৃথিবীতে নামলে মাট পর্ণ করিতেন না। 
কউ২১ 1উপ্র২ 1অ১,৭ 
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সন্ধ্যার সময় কৃষ্ঃপিঙ্গল মুঙ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্তোকের গৃহ নিরীক্ষণ 
করিতেছে । ল ৩৫ 

ব্রক্মালোক- সান্িক খধিগণলোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রন্মলোক ; তথায় স্বয়ং 
বক্ষ! বিরাজমান । আ! ৫. 

কুশরাজ। ভূলোকে গঙ্গা-আনয়নকারী তগীরথ, দণ্ডককাননের প্রধান ধাষিগণ এ লোক 

লাভ করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র দশ বৎসর রাজত্ব করিয়। এই লোকে গমন করেন ॥ঞ বা ১ 

সম্তানক -ত্রক্বলোকের অংশবিশেষ । মহাপ্রস্থানকালে রাম:অনুগামী নরনারী বর্ষা কর্তৃক 

এই লোকে নীতহয়। যে কোন তির্ধ্যকৃগামী জীব ভক্তিভরে রামকে ধ্যান করিয়া 

তন্ুতাগ করে, সেই এই লোক প্রাপ্ত হয়। 1 ১১০ 

অলকা!-_উত্তরদিকে কৈলাসে অবস্থিতি বক্ষরাজ কুবেরের আলয়। গন্বর্বনগরী | সু ২ ল ৭৬ 

বাতস্বন্ধ--এই নামক সপুলোকে সপ্তত্রাতা মারুৎগণ সঞ্চরণ করিয়া! থাকেন । বা ৪৭ 

আবহ--সপ্তবাযুর এক বাছু। ল ৭৬ 

বায়ু-পথ-__-( ১ম ) হংসগণের অবস্থিতি স্থান। (৮ কক্ষা দশ দশ সহত্রযোজন উর্ধে | ) 
(২য়) অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রাহ্ম এই ত্রিবিধ মেঘের অবস্থিতি-স্থান | £ 

(*শুয় ) মনম্্ী সিদ্ধ ও চারণগণের অবস্থিতি-স্থান । 

(৪র্থ) ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিয়ত বিরাজমান । 

( €ম) সরিদ্বরা গঙ্জ ( মন্দাকিনী ?) ও কৃমুদ প্রভৃতি কুঙজরগণ এই কক্ষায় অধিঠিতবব। 

( ৬) গরুড় জ্ঞাতি-পরিবৃত হইয়া! এইখানে অবস্থিতি করেন । 
(৭ম) সপ্তর্ধিগণ এই কক্ষায় বাস করেন। 

(৮ম) আকাশ-গঙ্গাকে এইখানে বাষু আদিতাপথে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পর 

গ্রহনক্ষত্রসমূহ-স'ুক্ত হইয়! চক্দুমা (অশীতি সচম্র যৌজনস্উর্দে) অবস্থিতি করেন । উ প্র$ 
আকাঁশ-পথ-_প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের) দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ 

ভাস, কৃষ্নর  কোঞ্চের ) চতুর্থ-__হ্রেনের, পঞ্চম-_গৃপ্ের ) যষ্ঠ--হংসের ॥ সপ্তম 

বৈনতেয়দিগের গতি। কি ৫৯ 

সূর্ধা-আঁকার-সম্পাতি ও জটায়ু, হুর্যোর নিকট গিয়া দেখিয়া ছিলেন-__সৃধ্য পৃথিবীর 
সায় গুকাণ্ড। কি১২. 
( উর্ধে উঠিতে উঠিতে ইহাদের যোধ হইয়াছিল-_পৃথিবীর বন শাছলের ন্যায়, শৈল উপ- 

সসপপপাশিপসিসপ শাক াশীশীী শি পপ 

* রামায়ণ অণুসারে ত্রন্মলোক স্্ব্রন্জার আবাস-স্থান। রামও বিষু ; তিনি নিজলোক ছাড়িয়া এখানে কেন 
বুঝা গেল না । ধোঁধ হয় বক্ষলোকস্তরন্ষেয লোক ; অথচ হন্দাগ এখানে থাকিতেন। * আ৫ 
+ রাঁহ-জন্গুগামী শুমুক বানরের! হক্ব দেবযোমীত প্রযেশ করিভাছিজ। | 

$ ভিনপ্রকার মেখ-_বিংশ সহপ্রা যোজন উর্ধে । 
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ধনের ছটা, নর্দী শুত্রের ভা, এবং হিমালয়? 'বিদ্ধ্য প্রভৃতি বৃহৎ পর্বত সরোবরস্থ 
হল্তীর হ্যায় । ) * কি ৬২ 

সময় লগর ত্রিংশৎ সক +, অংগ্ুমান কিছু অধিক গ্বাত্রিংশৎ সহআ 1, দিলীপ ভ্রিংশৎ সন্ত, 

শপথ যি সহত্, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। খু বা 3 

নমুল্ল-মস্থন সহস্র বংগর হইবার পর ধর্বস্তরি আদি উত্থিত হন । বা ৪৫ 

ঞ্ুব--চিত্রকূটে কাষ্ঠগৃহ প্রস্তত হইলে রাম লক্ষপণকে কহিলেন, “তুমি মৃগমাংস পাক কর, 
আমি স্বয়ং বাস্তাশাস্তি করিব ) অন্ভকার দিবসের নাম ধরব, এই মুহূর্তও সৌম্য । অধ 

বিন্দ__ছবৃত্তি রাবণ যে মুহূর্তে জানকীকে হরণ করে, তাহার নাম বিদী। উচার প্রভাবে 

নষ্টধন শীগ্্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শঞ্র বড়িশগ্রাহী মংস্ের ভ্তায় অবিলদ্ষে গ্রাশত্যাগ 
করিয়! থাকে । জা ৬৮ 

শধাবেধী-_ধাহারা শবমাত্র গুনিয়। লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারেন, তীছার্দিগকে শবব্ধী বলে। 

(রাজ। দশরথ শববেধী ছিলেন ) জিডি? 
স্বস্তিকা---পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত ও সুদ নৌক]। * অ ৮৯ 

(রাম ইহাতে আরোহণ করিয়। শৃঙ্গবেরপুর হইতে গঙ্গা! পার হন ।) 
( একখানি স্থবর্ণ-খচিত ও পাওুবর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদের! মঙ্গলবাস্তবাদনে রত-- 

ইহাতে তরত পার হইয়াছিলেন।) 
গুণ্ডচর- হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মধ্যমগ্ডলে শুপ্তচর সকল দলবন্ধ হইয়া 

আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মন্তকে জটাজ্ট এবং কেহ বা সুণ্তিত। 

অনেকে গো-চন্দম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগন্বর এবং কেহ ব! বস্ত্রধারী। নু 
কিরাত- “রাজা -প্রজ1” দেখ। 

বিহার--শরভ বানর সুরম্য আলেয় পর্বতে রাজত্ব করিতেন ) যিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ 
যৃখপতি সাহার আজ্ঞাধীন ছিল।  লহঞ্ 

কৈবর্ত “রাজ।-প্র্জা” দেখ। 
মুষ্ঠিকী-_বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত ত্রিশ যান্তে বশিষ্ঠের তপুজ ও মহোদগ নামক খধি নিমন্ণ 

প্রহ্ণ করেন নাই। বিশ্বামিত্র তাহার্দের অভিশাপ দেন-_তাহার। সাভশত জন্ম শববস্ত্- 
আছরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হুইয়! নিষ্ণ হৃদয়ে কুকুরমাংসে উদরপূরপপূর্ব্বক 
বিকৃতাকারে ও বিক্কৃতাচারে এই সমস্ত লোক পরিত্রণ করুক। মহোষয় চণ্ডাল্ব 
প্রাপ্ত হউক | ৰা ৫৯ 

* তখনকার কালে য্যেমযানাঙির সাহাধ্যে অমেক উদ্ধে উঠ! বাইও--ইহ। তাহা একটি প্রমাণ । 
ধবা৪১ খধবাঃ 

«কোন কোন রামায়ণ অন্ুুলারে 'ম্বস্তিক" নিষাদয়াজের ধাজায় নাম-.-ন্যত্তিক চিহ। অন্ধিত।-__৪. 11665 01088 

61) & 0%0951568 1109 86 98০1) 98:62)16.--- 00786), 



১৯২ রাঙজায়খ-তত্ব | 

 চগ্তাল_চগালের চিহ্ন :__কলেবর নীলবর্শ ও রুক্ষ কেশ জতিশয় খর্ব । প্াশানের মালা, 
চিচাভশ্মের অঙ্গলেপ. লৌহনির্শিত ভূষণ এবং নীলিরাগ রঞ্জিত বসন । বা ৫৮ 

আভার- দঙ্ছাজতি, জ্রমকূলে বাস করিত লমুদ্রকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাম স্্ীয় হঙ্গাজ 
ইছাদের দেশে পাতিত করেন । ল২২ 

মুদিত _যোধ্যায রামের তৃত্য-বিশেষ। উ ৩৭ 

কিন্কর-_ লঙ্কা রাধণের ভূত্য-বিশেষ । অশোক-কানন বিধ্বস্তকারী হনুমানকে আক্রমণ 

করিয়াছিল । স্থু৪হ 

কুলীন-রাম রাঁজা হইয়া সভায় আসীন হইলে অস্ঠান্ঠ সভাসবের সহিত শান্তঞ্ বিচক্ষণ লোৌক 

ও কুলীনেরা অবনত মন্তকে প্রণাম করিয়! উহাপ্ন নিকট উপবিষ্ট হইল । উ ৩৭ 

রাজা কুলীনের কূলপালক | * অ ৬৭ 

ধর্মাতত্ব_-এই স্থাবর জঙ্গমাত্মুক ভূতের সথখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং 
ধর্ম নামে শ্ুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই ।..*. অধার্মিকের স্ুখ ও ধার্মিকের দুঃখ 

দেখিয়া! ধর্পের ফল সুখ ও অধর্শের ফল ছুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অগ্রমাণ হইতেছে ।**-**নযদি 
অন্ঠের বিহিত কর্শের অনুষ্ঠানজাঁত অদৃষ্ট ছারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কিদ্বা যদি সেই 

_ "অপৃষ্টকে উপায়ন্থরূপ করিয়া ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে, তাহ! হইলে সেই অরষ্ট পাপ কর্শে 
লিগ হয়, কিন্তু যে অন্ুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তন্বারা লিপ্ত হয় না) কারণ সে গবয়ং হত্যার 
কারণ নছে। ধর্ম একটি সচেতন বস্ত, উ্া অব্যক্ত অসংকল্প ও সকর্তবাজ্ঞানে অক্ষম 

_ ধর্স শবযং অকিঞিৎকার ও কার্ধাসাঁধনে অক্ষম উহা ছূ্বল, কাধ্যকালে কেবল পৌরুষের 

সহায়ত! লয় । শক্র বিনাশ-কর্পে পুরুষকারের লহ্িত ধর্মই সেব্য। ল৮হ২ 

কর্ধই ধর্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিক্রিয় লোকের কোনরূপ £পুরুষার্থ নাই, জুতরাং যে 
ব্যক্তি অনুষ্ঠাত৷ তাহারই শ্তভাশ্তত কর্ধের ফলভোগ করিতে হয়। ধর্খ ও অর্থের ফল 
ঘুক্কি, সংকল্পবিশেষের বলে তর্ারা স্বর্ণ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। ল ৮৪ 

নাস্তিকবাদ- জাবালি বনে রমিকে কহিলেন,_জীব একাকী জগ্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই 
বিনষ্ট হয়; অতএব মাতা! পিতা বলিয়া যাহার গ্রেহার্শক্তি হইয়া থাকে, সে উন্বাত্ত ।..'জন্ম- 

ধিষয়ে পিত! নিষিত্ব মাত্র বলিয়! নির্দিষ্ট হন।.. লৌকে পিড়দেবতার উদ্দেশে অষ্টকা 
শ্রাঙ্ধ করিয়৷ থাকে, ইহাতে 'কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ঠ করা হয়; কারণ কে কোথায় 

শুঁনিষ্বাছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? ধঘদি একজন ভোজন করিলে অন্টের 

শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক বাক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি 

ধ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে 1......ঘে সমস্ত শানে দেবপুজা যজ্ঞ দান ও গপস্য! প্রভৃতি 

কাধ্যের বিধান ক্যাছে, ধামান মন্তুষ্যেরা কেবল লৌকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই 
| সত কপ পা তাস 

* কুলীন-- আতিজাতাসম্পন্ন লোক । 



বিবিধ তত্ব ।.. 0 ৯৯৩, 

দমকল শাস্ত্র প্রস্তত্ত করিয়াছেন ।...পরলোকদাধন ধর্দধ নামে কোন-পদার্থই লাই, প্রত্য- 
ক্ষের অনুষ্ঠান ও পরক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। [এআ ১০৮ 

রাম ভরতকে নান্তিক্দিগের সব্ন্ধে বলেন,---এঁ সমস্ত পণ্ডতাভিমানী বালকের! কেবল 

অনর্থ উৎপাদনে ন্ুপটু, এ নকল কুটবোদ্ধা তর্কবিদ্ভা্জনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, 

উকষ্ট ধ্শশান্্র থাকিতে নিরর্থক বাগ্বিতও! করে। ঘ ১০০ 

মিনতি কহিলেন, “দৈবই আমার বনবাসের কারণ। ভাই তুমি তঞ্জানই, আমি কোন 
কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই। আর কৈকেয়ীও আমাকে 

ও ত্তরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই **-বস ! কর্মফল ব্যতীত যাহার জেয় আর 

কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন বাজি প্রতিত্বন্বিত করিতে সাহসী হইবে? 
লক্ষণ বলিলেন, “যে ব্যক্তি নিস্তেজ নির্বাধ্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু বাহার! 
ধীর, লোকে যাহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষ 
করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বার দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে ঠাহার 

্বার্থহানি হইলেও তিনি অবসন্ন হন না। অ ১২২৩ 
সীত। কহিলেন "পুর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞ্দিগের মুখে শুনিয়াছি, আমার অনৃ্ে নিশ্চয় বনবাল 
আছে। অ.২৯ 

নীতা কহিলেন, *গুনিয়াছি, আমি যখন বালিক! ছিলাম, সেই সমন এক নাধুশীল। তাপনী 
_ আসিয়। মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা বলিয়াছিলেন।* আ ২৯ 

সামুদ্রিক লক্ষণ_ষে স্ত্রীলোকের করে ও চরণে পন্পচিহ্ক থাকে, তাহার সর্বাথা গুভ 

হয়। ল ৪৮ 

ইন্দ্রজিংশরে রাম লক্ষণ সংজ্ঞাহীন হইলে রাবণ সংবাদ পাইয়। তাহাদিগকে মৃত স্থির করত 

সীতাকে পুশ্পকারোহণে যুদ্ধস্থল দেখিতে পাঠান । সীতা! ব্বামীকে মৃতপ্রায় পতিত দেখিস 
শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন কবিতে করিতে বলিলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরা, শ্রীলঙ্গণহিদ্ 
পঞ্ডিতেরা আমার শারীরিক লক্ষণ চিহ্ন দেখিয়া! আমার সম্বজ্ধে ষেযে শুভকর কথ] বলিয়া 

_ ছিলেন, ন্বামীর মৃত্যুতে তৎনমন্তই মিথা! হইয়া গেল।”--রামের ধ্বজবন্জাস্কুশ চিন্ত লাঞ্চিত 

 চরণ। ল ৪৮ 

আপীঃ-*রামের বনগমন ক্কালে জননী কৌশল্যা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন ২-_*দফিহ 
_ কুুশ, পবিভ্রবেদী, আয়তন, ডিল, পরত, বৃক্ষ, হুদ, পতঙ, পল্লগ, সিংহসকল, তোমায় 

রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ইন্ত্রাদি লোকপাল, বসম্তাদি ছয় খু, যাস, সবংসর, 
দিন, রাত্রি, মুহূর্ত, কলা এবং বিরাট, বিধাত1, পুঁষ!, ভগ, অধ্ধ্যম।, শ্রুতি, সৃতি ও ধশ্বব 

তোমাক রক্ষ। করুন। ভগবান্ স্বন্, লোষ, বৃহস্পতি, : লশতর্থি, নারদ ও ওস্তান্ত মহরধিগণ 

তোমায় রক্ষা! করুন; প্রনিদ্ধ অধিপতির সহিত থক সমুদয় আমার-স্ততিবলে প্রস্র 
তইয়া ৰনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষ/। করুন্। তুমি যখন যুনিবেশে ব্নমধ্ে পথ্যটন 

হ্৫ 
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: কন্দিবে, খন, কুলপর্ধাত, বঙ্গণদেপ, সর, অগ্থদীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অঙ্ঠির বাঁধু, সন্ত নঈত্র 

:". জিধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদয় এবং উতর সগ্ধ্যয তোমা রক্ষা করিকেন।'...-শুক্র 
। - সা, সু্ধ্য, কুবের, ধম, অগ্নি, ধাধু, ধূষ এবং খবিষুখোষ্চানিস্ড মন্ত্রসকল গানফাখলে, তোমায় 

' ঝবক্ষা হম? সর্ধলোকপ্রডূ ইতি ভগবাদ্ শ্বয়স্ঠু এবং শন্ঠান্স 'দেষতান্স! তোমায় 

'“* কক্ষ! করন ।” মা (অ ২৬, 
দেবায়ন অন্তন্নীক্ষে ভীষণ চীৎকার আরস্ত করিল, তৃভলে সৃগের! দক্ষিপদিক্ দি! 
“ গ্রশ্থন করিতে লাগিল। : . (রাম পথে ভার্গযের জাবির্ডাবকালের শক্ষণ) যা ৭৪ 
'।.' আস্তনীক্ষে পক্ষগণের যে ঘোর রঘ -ইছাতে বিপদের আশঙ্কা । মৃগগপের অস্ককুল গাতি__ 

:.. হী বিপদেষ্ন শাস্তি সচন! কিতেছে। ধূলি সম্পর্কপৃষ্ঠ চঁসম্পর্ক সঙ্গী মৃছমনদ বহিতে 
। , লাগিল) অস্তরীক্গে। ছুচ্গুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাঁগল। (বিশ্বামিহ সহ রা'মলঙ্মণের 

প্রস্কাণপকালের শুত লক্ষণ । ) বা ২২ 
(খরের ঘুদ্ধযাত্রাকালে ) গর্দিভব্থ মেঘ গভীর গর্জনপুর্ধাক বাক্ষদ সৈন্ঠের উপর অশুভ 

:. রক্তঘৃত্টি করিতে লাগিল।*.....নুধোর অত্যন্ত নিকটে গ্যামবর্ণ আফ়ক্েণপাস্ত "অঙ্গার 

উক্রাকার একটী মণ্ডল দৃষ্ট হইল।......পর্িথাকার ধৃষকেতু সুর্ঘ্যসিখানে দেখ! দিল। 
“ »€ অণ্ভ ) খরের বাম বাহ স্পন্দিত হইতে লাগিল । কি ৫ 
" (শুভ) রামের দক্ষিণধাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল । কি ৫ 

ভুগ্রাব ও রামের প্রথয়-লংঘটন ছইলে বামচক্ষু বালির ও রাক্ষসঙগণের (অণ্ডভ ); লীতার 

( শুভ) নাচিল। | কিও৫ 

' € অশুভ) পশ্চান্তাগে শুগালগণের চীৎকার, নি মুগ ও পক্ষীগণের ঘোর বিরাধ মন 

বিষঞ্জ ও অপ্রনন্ন ; ঘামনেত্র বামবাহ স্পন্দন ) সর্ধাঙ্গ কম্পন ও পদগ্ধলন। : অহ্ও 

। - (শত) লক্ষ্মণ কহিলেন, “এ দাঁ্ণ কঞ্জলক পদ দ্বোরতর তি করিতেছে, ইহাত্েই 
থধোধ হয়, যুদ্ধে জয়গ্ত্। আমাদেরই হইবে ।” আ শন 

| * সী দর্শন, শোণিতবাহিন্ী ঘোরা বৈতরণী নদী) স্বর্নের গুচ্ছ, বৈদুর্য্যের পল্লী ও লৌহ- 
কণ্টতক পূর্ণ সুতীক্ষ শাঙগজী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়াপত্রের বন দর্শন (নৃত্য লক্ষণ ) জা ৫৩ 

রথের প্রতি অভিশাপ--রাজা দশরথ কৌমার অবস্থায় এক দিবস মৃগযনা-কিছারে 

গিষ্াছিলেন। বাজে অধ্ধকারে লরতূর জলমধ্যে করিকস্বরের ভায় বুস্তপৃরণধ্যজি টি 
পাল |. গুদিত্ব! হুম্তীবোধে সেচ শব লক্ষা্ করিল ততীক্ষ শর পরিস্যাগ করিলেন ; 

- ক্ষণাৎ একজন বদ্বাপীর কাতয়-কধ্বনি শুনিতে পাইন্দেন। সধযৃতীবে টপ 

দেখিলেন, একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া! ভূতলে শর়ান খাঁকিয়া ককণথরে ক্রন্দস করিতেছে । 
' ম্নাজাকে সম্মুখে দেখিয়া আহত মুদিকুদ্দার বলিতে লাগিল, “মহারাজ করিলে কি? জমি 
টি 

১৯ পাপ স্ 

- -* হৃলয়খ প্বাধেবী' ছিলেন । মা 84 



বিবিধ-তত্তব |. ১৯৫ 

৷! নির্দেষ বনঝাসী, অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলঙ্খন, ত।হাবিগের কার পানীয় জল 

' বইতে আসিয়াছি, এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া! তিনজনের প্রাণনাশ করিকে।” রাজা 

'স্শরগ ভীত, লজ্জিত ও বাস্ত হইয়। শল্য উদ্ধার করিলে যুনিকুষার (স্বয়ং ত্রাঙ্মণ নৃষ্ধ পল্সিচয় 

দ্থিয়। ) * আশ্রম-পথ নির্দেশপুর্বক প্রাপত্যাগ করিল। রাজ ক্ষোভপূর্ণ স্বদয়ে আশ্রমে 

*. গমন ক্রিয় বৃদ্ধ অন্ধ গুজন্গাত্র সন্ায়-দল্পতীকে দারুপ সংবাদ জানাইলেন। দল্পর্তী 
দশরখের সাহায্যে মৃতপুজের নিকট আসিয়া পুজদেহ স্পর্শ করিয়া হাহাকার 'করিতে 

পাগিলেন। পুক্রকে দিব্যলোকলাভের বর + দিয়া দশরথকে অভিশাপ দিলেন £_৭স্প্রুতি 
আমার ৰেমন পুভ্রশোক হইয়াছে, এইবপ পুজশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে 

হইবে । মুনি এই অভিশাপ দিয়া ভাধ্যার সহিত চিতায় আরোহণ করিয়। স্বর্গে গমন 

করিলেন? এই অভিশাপ বশঙঃ দশরথের রাম-বিরছে মৃত্যু ঘটে। অ ৬৬৪ 

রা প্রতি অদ্িশাপ-ব্ালী যখন নিহত ছুন্দুভি ব্বন্থুরের দেহ তুলিয়! ছু'ড়িয়। ফেরোন, 

তখন বাখুবশে অন্গরের মুখ হইতে রক্তবিশ্বু মতঙ্গ খষির আশ্রমে পতিত হয় $ ধাষি ক্রোধ।-. 

বিষ্ট হয়া অভিসম্পাত করেন-_ণ্যে বানরের এই কর্ম, সে যদি আমার আশ্রমের এক 

যোজনের মধ্যে আইনে, তদ্দতেই শ্বৃত্যুসুখে পড়িবে ।* তদবধি খষামুধ পর্বাতে বালীর 

' প্রবেশাধিকার ছিল না। এই জগ্ত বালী-ত্স্ত-সুগ্রীব অন্থচরগণ সহ এ পর্বতে নির্ভয়ে 

রাস করিতেন। : | কি ১১ 

ব্রহ্ষহত্যা-_-তপোরত বৃত্রা্তরকে বধ করিয়া সুররাজ ব্র্ষছতচাপাপে লিখ ইন। ইন্দ্র 

জঙ্বমেধ ষজ্জ করিলে ব্রঙ্গহত্যা তাহার পরীর হইতে নির্গত হইয়া দ্বেবগণকে দিজ্ঞাসা] করি- 

জেন, “এখন আঙি কোথায় বাস করি ?” দেঁবগণ তাহাকে চতুর্ধ। বিভক্ত হইতে বলিলেন । 

তিনি তন্্রপ হইয়া কহিলেন, “আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছাস্ুলারে রর্যার চারিমাস জবপূর্ণ নদী 
সকলে বাস করিয়া লৌকের অবগাহনৈ বিস্বকাঁরী হইব । আ্জার দ্বিতীয় অংশে উ্ররূপে 

নিয়ত ভূমিতে বাস করিব। আমার তৃতীয় অংশদ্বার| আমি যৌবন-দর্পে দর্পিতা| যুবতী 
স্রীগণে প্রতিমাসে ব্রিরাত্রি বাস করিম পুরুষের সম্ভোগক্খবিধাতিমী হইব। আন 

যাহারা ধিথা .আযোপপুরর্বক নির্দোষ বাক্ষণঞ্ষে ধিক্কার দিবে, কিনা বর্ষহত্যা। করিবে, 
আমি চতুর্থভাগ ম্বায়া তাহার্দিগের শরীরে প্রবেশ করিধ ৮” উ ৮৬ 

সীতাইরণ- ধুধ যেমন গগনে রোহিলীকো আক্রমণ করে, সেইন্প রাবণ সীতাকে গ্রহণ 

টিটি িরীরিনিজি রর রি রি 

* বৈশ্থের বসে শুদ্রার গর্ভে ই'ছার জন্ম, হুতরাং ব্রন্মহত্যা হয় নাই। 

1 অন্কক মুনি ম্ৃতপুত্রকে একটা বর দিয়াছিলেন-_“শ্াধ্যায়, তপন! ভুমিদান, 'একগ্রীরত, গোসহশ্রদান, 

গুরুসেঝ, ও প্রয়োপবেশনাদি-দ্বারা তন্থত্যাগ-- -এই স্রুল কাধো তে গতি, তুমি, তাহাই শ্] হও | টি 

পত্বীবরত ঘা সে কলে মহা সঙদগতি লাভ হইত। টির 
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করিল। সে বামহন্তে উহার কেশ এবং দক্ষিণহন্তে উরুযুগল ধারণ করিয়া লইয়! 

চলিল।* | ৃ আ ৪৯ 

' ছুরাত্ম! মায়াবলে বাত্যা ও হুর্দিন সংঘটিত ' করিয়া আকাশ-পথে জানকীকে 
, লইয়া গেল। ' আ ৬৮ 

'**জটায়ুর সহিত যুদ্ধে রথাদি নট হইলে, পাপিষ্ঠ দেবীকে অঙ্কে লইয়া ছুট দিয়াছিল। আ৷ ৫২* 
স্থগ্রীবার্দি পঞ্চবানর দেখিয়াছিলেন, তিনি রাবণের ক্রোড়ে উরশীর স্তায় বিরাজ 
করিতেছেন। . কিও, 

স্ত্রী-চরিত্র-_-অগন্ত্য মুনি রামকে কহেন £--"আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই 

স্বভাব যে উহার! স্থুসম্পন্নে অন্থরাগিনী হয় এবং বিপশ্নকে পরিত্যাগ করে । উহ্থারা সঙ্গ- 

পরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, নেহছেদনে অস্ত্রের তীক্ষতা, এবং অন্যায়-আচরণে বায়ু ও 

গরুড়ের শীপ্বত। অবলঘ্ন করিয়া থাকে |” (সীতা এই সকল দোষশ্ন্ত! |) আ ১৩. 
কেকয়রাণী-তত্ব--৫কান এক মহর্ষি কেকয়রাজকে ( কৈকেয়ীর পিতাকে ) বরদান করিয়া- 

ছিলেন। বর প্রভাবে রাজ পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন । 

একদা এক জন্তপক্ষী ডাকিতেছিল ) কেকয়রাজ তাহ! শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন 
* করিয়া হাসিতে লাগিলেন । রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ 

জিপ্তাসা করিলেন। রাজ! বলিলেন, “এই হান্তের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু 
ঘটিবে।” রাণী উত্তর করিলেন "তুমি বাচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, 

নতৃবা আমি আত্মহত্যা করিব।” কেকয়রাজ মহ্ষীর নির্ববন্ধাতিশয়-দর্শনে বরদাত! খষির 

নিকট গমন করিয় তাঁহাকে সকল বৃত্তাস্ত অবগত করাইয়! তাহার অন্ুমতি-প্রার্থ হইলেন। 
খষি নিষেধ করিলেন । রাজ! অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হম। অ ৩৫ 

(সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়! তাহার মাতাসম্বন্ধে এই উপাধ্যান (রামবনগমনকালে ) 
গুনা ইল.) 

মৈত্রী-স্থাপন -্থত্রীব রাষকে কহিলেন; “এক্ষণে আমার সহিত মৈন্ীভাব স্থাপন যদি 
তোমার শ্রীতিকর হয়, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম, গ্রহণ কর এবং 

অটল প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হও 1” রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্তগ্রহণ এবং মিত্রতাস্থাপন- 

পূর্বক তাহাকে গাড় জালিঙ্গন করিলেন। এসময়ে হনুমান্ ছইখানি কাষ্টগ্রহণপূর্ববক 
অগ্নি উত্পাদন করিয়! প্রীতমনে পুশ্পদ্বাকা তাহা অর্চনা করিয়া উপ্হাদের মধ্যস্থলে 

এ পপ 

 বিদেহরাজ-চুহিত। সীতা রাবণ কর্তৃক এইরূপে ধর্ষিত হইলে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীসমূহ সমুদয় জগৎ মধধ্যাদা- 

বিহীন ও তরঙ্কর অন্ধকারে সমাধৃত হই বা তধায় বহি না, এবং নুধ্য প্রতাবিহীন হইলেন) প্রীসম্পন্ন 
 দেবদেষ পিতামহ দিবানন বার 'সীতাকে রাবণ এ এ অবলে।কন মনে করিয়। “কার্ধ্যসিদ্ধ হইল" 

ইহ। খলিলেন। | ৮ £ আ। ৫₹ 



 বিবিধ-তত্তব। ১৯ 

. বাখিলেন। উহার! এ প্রদীপ্ত জনল প্রদক্ষিণ করিয়! পরস্পর গ্লীতিতরে পরম্পরকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন । কি ৫ 

বর্ণাচারভেদ-__সত্যযুগে ত্রাক্ষণেরাই তপোন্ুষ্ঠান করিতেম। ত্রেতাধুগে তপোবল-সমস্থিত 
ক্ষজিয়গণ জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে ব্রাঙ্মণ ও ক্ষতিয় উভয়বর্ণই সমবীর্য্যসম্পরপ হুন। 
এইরূপে ত্রেতাধুগে ক্ষজিয় অপেক্ষা ব্রাঙ্গণের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে না পাইয়া! মন্তু প্রভৃতি 
তৎকালিক ধর্মগ্রবর্তকগণ চাতুর্বণ্য-সম্মত বর্ণাচারভেদ-স্থাপক শাস্ত্র গ্রণয়ন করিলেন । 

(স্থাপরযুগে বৈশ্তগণ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কলিতে শৃদ্রযোনিতে তগশ্চর্ঘযা 
প্রবন্তিত হইবে । ) উ ৭৪ 

উপহার- রাম রাজ! হইলে, অন্ঠান্ত রাজগণ তাহাকে অঙগ, ফান, রথ, মদোতকট হস্তী, রত্ব, 
উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রধাল, স্থন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ-_ প্রচুর 

পরিমাণে উপহার দিলেন । উ ৩৯ 

(কেকয়রাজ--উতকষ্ট হস্তী, “বিচির কম্বল, চিত্রবন্ত, মৃগচর্খ,। অন্তঃপুরপালিত 

ব্যান্্রসম বলসম্পন্ন বুহৎকায় করালদশন কুকুর, ছুই সহশ্র নিষষ এবং বোড়শ শত. 

অশ্ব। ইন্দ্র শিরদেশে এ্ররাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্যক সুদৃশ্য হম্তী ও শীঘ্রগামী 
গর্দিভ | ) » অ ৭ 

রাম-চরিত্রের বিকার _যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর রাক্ষসগৃছপ্রবাসিনী সীতাকে বিভীষণ 
রামের সকাশে শিবিকাযোগে আনিতেছিলেন । নিকটস্থ হইলে রাম আদেশ করিলেন,_- 

জানকী শিবিক! ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আন্গুন। জানকী লজ্জায় যেন শ্বদেহে মিলাইয়া 
যাইতেছেন__ এইরূপ অবস্থায় প্রিয়তমের পার্থ উপস্থিত হইলেন । বিনয়াবনতা৷ দেবীকে 

দেখিয়। রাম কহিলেন, “ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শক্রজয় করিয়া! এই তোমায় আনিলাম। 
আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। চপলচিত্ত রাক্ষদ আমার অগোচরে তোমায় যে 

অপহরণ করিয়াছিল, ইহা! তোমার দৈববিছিত দোষ, আমি মনুষা হইয়! তাহা ক্ষালন 

করিলাম ।*****তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে নুহ্বাদঙ্গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীণ 

হইলাম, ই]! তোমার জন্ত নছে । আমি স্বীয় চরিত্র-রক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্সা-পরিহার এবং 

আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব-ক্ষালমের উদ্দেশে এই কার্ধযা করিয়াছি। এক্ষণে, 
পরগৃহবাস-নিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। তুমি আমার 
সন্ুথে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রন্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেইরূপ তুমিও 

আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হুইয়াছ। ভুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর 
তোমাকে চাহি না 1..*.*তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে হৃষচক্ষে 
দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিঞ্জের সংকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনঃ গ্রহণ 
করিব ?......ভদ্রে, তুমি এক্ষণে স্বন্ছন্দে লক্্ণ বা ভরতের অনুরাঁগিণী হও; শত্রত্ব, স্থত্রীব 

কিনা বিস্ভীষণের গ্রত্তি মনোনিবেশ কর) অথবা তোমার যা ইচ্চা তাই কর। রাবণ 
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: €ভামাকে স্থরূপা ও 'মনোহারিণী দেখিয়। এবং: মাক স্বঠৃহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ' 

সহিয়! থাকে নাই ।” জু ১১৬, 

সীতা যখন লক্ষ্ণকে কছিলেন, “আমি মিথ অপবাদ সহিক্ক' আর বচিয়া থাকিনত চাহি না? 
ভর্তা! আমার উপর অগ্রীত, ভিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্য/গ .করিলেন, এক্ষণে আর্মি 

অগ্রিগ্রবেশপুর্ত্ঘক দেহপাত্ত করিব।” লক্ষণ রোষ্ভরে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত কারলেন» 
, এবং. আকার-প্রকারে তাহার .মনোগন্ত ভাব বুঝিতে পারিয়! তাহারই আদেশে চিতা 

. প্রাস্তত করিলেন। ভংকালে মুহ্ধদগণের মধ্যে কেহই এ কাল্লাস্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় 

করিতে কি কোন কথা বলিতে অথব৷ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহ্দী হইল ন1। 
তিনি অবনতমুখে উপবিষ্ট রহিলেন।'*.**আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া ছেখিলেন” 

জানকী চিতানলে প্রবেশ করিলেন। মমবেত. স্ত্রীলোকের হাহাকার করিতে লাগিল। 
রাক্ষন ও বানরগণ তুমুল আর্তনাদ তুলিল।......-রাম ততৎকালে নকলের নানা কথা. শুনিয়া 
অত্যন্ত বিমন। হইলেন এবং রাপ্পাকৃললোচনে চিন্তা করিতে লগিলেন। ল্ ১১৭ 

হনুমান-পুরস্কার রামচন্দ্র চক্জনম প্রভ-মুক্তাহার, এবং দ্বিব্য বন্ত্র্গল ও অন্ঠান্ত অলঙ্কার 

সীতাকে সমর্পন করিলেন । মত! হনূমানের উপকার ম্মরণ করিয়া উহাকে তন্ভাবৎ দান 
 করিলেন। পরে তিনি ক হইতে রাম-দত্ত-হার উন্মোচন করিয়া বানরগণ ও তর্ভার প্রতি 
৷ সুন্তুমুছ দৃষ্টিক্ষেপ রুত্রিতে. লাগিলেন ॥ রামচন্ত্র ত্র্শনে জনক-তনয়াকে কহিলেন, "তুমি, 

যাহার উপর সন্তঃ হইয়া, তাহাকেই এই হার অর্পণ কর।” তখন শীত বাফুনন্ধনকে 
. এহার প্রদান করিলেন। তেহ্ব ধৃতি. যশ নিপুণত। এই সমস্ত সদ্ণণ যাহাতে নিয়ত, 

বর্তমান, সেই বানরশ্রেন্ঠ হনুমান এ শুভহার পরিধান করিয়া বিশেষ পোভা। 
পাইতে লাগিলেন | ল্ ১২৯ 

প্লোক- বান্মীকি তমসাতীরে অব্রণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ পারা নিকটে এক ক্রে'ঞ্চ- 
মিখুন পান ককিয়। বিহার করিতেছিল ) এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে 

ক্রোঞ্চকে ৰিনাশ রুরিল। - ক্রোঞ্ধী প্রক্ণবিরিহে কাত্তরস্রে ক্রন্দন করিতে লাগিল। 

ধন্মপরায়ণ স্হধি এই ঘউটন। দে(থয়। [থষ/দ-স্মগরে নিমগ্ন হইলেন । তিনি-এ কার্য) নিআন্ত, 
অধরন্থমজনক জ্ঞান করিক্ষ। নিষাদকে অভিশইপ দিলেন 2 ৃ ঝং 

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা: ত্বষগমঃ শ্তী সমাঃ | 
যত ক্রোঞ্চমিথুনাদের মবধিঃ কামমোহিতম্ ॥” 

অস্িশ্বপ দিয়। আপনার বাক্যবিন্তাসে আপনিই -চমংন্তত হইলেন । মনে মনে এই 
. বিষয় আন্রোলন করিতে করিতে সম্যক অরধ্ারণপুর্মক শিষ্যকে কহিলেন, প্বত্ষ, আমার, 

এই বাক্য ছকরণবন্ধ, অক্ষররৈষম্যবিরহিত.$ এ অন্্রীবয়ে গাঁন করিবার সম্যক উপযুক্ত ॥ 

অতএব ইহা যধন আষার শ্েকাবেগ-্রভাবে ক হইতে নির্ঠত হুইল, তখন ইহা. *গ্লোঁক” 
. কূপে প্রথিতছউক ( 111011010000000000051 0 রা ২ 



. ১৯৯ 
ভগধান্ প্রঞ্জাপতি হ্রন্ধা আঁবিভূতি' হটগ্বা কছিগেন, *ঙপোধন, গ্রোমার ক হইতে যে 
বাক্য নিঃস্যত হইয়াছে, তাহ! “ল্লোক” বলিয়াই বিখ্যাত হইবে। আমার সংহষ্স গ্রভা- 

বেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্শতি হইয়াছে ।” ূ বাং 

তুল্যাঙ্ষর চরণ-চতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলী বান্ীকি গান করিয়াষ্েম, পোকাবেগ-প্রভাবে 

উচ্চারিত হওয়াতে তাহা “প্লোক” বলিয়া প্রথিত হইল । : ' বাং, 
পামায়ণ- ধর্শসংক্রাস্ত উত্কষ্ট উপাখান। ইহাই আর্দিকাঁবা। ল শেষ। 

 বাল্সীক্ষির কণলিঃত প্ধাবলী পর্লোক” আধা প্রদান ক্ষতির! গুগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন 
পতুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত বচন! কর। তুমি দেবর্ধি নারদের সুখে যেরূপ শুনিয়াছ, 
তদনুদারে সেই ধর্মশীল গম্ভীরস্থভাব বুদ্ধিমান রাষের এবং লঙ্গণ। সীত। ও রাক্ষস্দিগের 
বিদিত ও অবিদ্দিত সমস্ত বৃতবাস্ত কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে 
তাহাও তোমার স্চুন্তি পাইবে । তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লৌকবস্ক “কর ।” বাং 
মহর্ষি বান্মীকি ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ববাভিমুখ 

. সুশের আসনে উপবেশন ও বিধানান্ুসারে আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া! যোগবলে তাহ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ..***সমুদয় কার্য্য তিনি করতলস্থ আমলকের ন্যায় 
দেখিতে পাইলেন ।; . *বাও 
অদ্ভুত প্রতিভা-বলে মহর্ধি সমগ্র রাম-টরিত রচন! রি মাম দিলেন-_ রামায়ণ । উ ১১১ 
নর মহাকাৰ্যে চতুর্ষিংশতি সন প্লোক,. পাঁচশত সর্গ, একশত উপাখ্যান সমেত ছয্নকাণ্ড 

বং উত্তরকা' আছে.।* উত্তরকাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরস্ত রুরিস্ত। তীহার সৃগর্ভে 
প্রবেশ পর্যন্ত ধর্ণিত হটয়াছে। বাঃ 
সমাপ সন্ধি ৪ গ্রকৃতিপ্রত্যম যোগধুক্ত রামায়ণ সযুত্রের তায় নানাবিধ সারয়ং সি 
আধার। রামেপ রাজ/শাসনফালে এই কাব্য প্রণীত। বাঃ 

প্রচানবার্থ মহর্ষি এই কাব্য লবকুশকে অধ্যয়ন করাইলেন ) তাহারা যত্রতত্ম. গাইকা 
 সবড়াইত। ৬ | রাও 

বান্মীকি-আশমে ধক্রন্ রমিত তি শ্রবণ করিতে লাগিলেন ) ৪ মধুর র গীত হীণাধ্বনি 
দমুখিত-লয়ে অনুগত ; বক্ষ ক ও তালু এই তিন স্থান হইতে.ঘথাবৎ উচ্চারিত-সংস্কৃত 
ঘাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণ-সূঙ্গত ও ভালযুক্ত। . উ ৭১ 

রামায়ণ অধ্যয়ন ও শ্ররণ করিলে সকল্ র্নেরতাই তুষ্ট ও পিততগণ সু হইয়া থাকেন । 
ইহলোকে ধাহার! এ সংহিতা লিখিবেন, তাহাদিগেরও ত্রক্মলোক লাভ হইবে । রামের 
রাজদ্বকালে এই ধর্মনজধমক- যুশস্বর আর্ধ 'আদিকাব্য পুরাকালে.বাঝজীকি মুনি প্রণয়ন 
ক্রিয়াছিলেন | . উহথা-বেন্বমূলক গ্রাচীন ইহা, খবিকত ন্লাম-সংহিতা।. লঙ্কাকাণ্ড 
পর্থন্ত রামায়ণ সম্পূর্ণ । রর রর ... « ল শেষ 

১০০ টি শাশীশীকী চে সপ শা 

৬ বাজ্মীকি- রামায়ণে বাম [মধ বাধশ-ৰ রাধশ- কর্তৃ ্গাপৃজার নিন উল্লেখ নাই।. 75 রাত 



2৪৩ রামায়ণ-তত্ব | 

বাহার গৃহে বিশ্বকারী ভৃতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে তৃত্তগণ বিগ্চরণে 
বিরত হয় । - ল শেষ 

রামায়ণ সর্গ ২-- ( উপস্থিত ) 
বালকাণ্ড  *...  *. ৭৭ 
অধোধ্যাকাও নয টির ১৯ 

আরণাকাও ০** *** ৭৫ 

কিছ্িদ্যাকাণ্ড .*' "৮ হুল রামারণ বিবরণানুসারে ইহার 
স্বন্দরকাও ৮০০ মর ৬৮ মোট সরগ সংখ্যা €**) 

. লঙ্কাকাণ্ড ১০ *** ১২৯ সুতরাং সমগ্র উত্তরকাণ্ড ব্যতীত 
৫৩৬ উপস্থিত প্রক্ষিত্ত সর্গ ৩৪। 

উত্তরকাণ্ড ৪ 3 ১১১ উত্তরকাণ্ড ছাড়িয়। দিলে বিস্তু 
৬৪৭ ইহার ভিতর ১০০ উপাখ্ান 

এ (স্পষ্টপ্রক্ষিপ্ত সর্গ ) ১৮১৩ পাওয়া ছূর্ঘট | 
ও» শ্লোক সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে 

ন্ানাধিক | ৬ 

বুখের। এই আযুস্কর সৌভাগ্জনক পাপনাশক বেদসম রাসায়ণ শ্রান্ধকালে শ্রবণ 
.করাইবেন। উ ১১১ 

ধিনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হয়। ধিনি ইহার পাঠক হইবেন, 
 সীহাকে বস্ত্র ধেস্থ ওপর দান করিবে। ইহ! শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্বৃদ্ধি, 

উৎকষ্ঠ স্ত্রীলাভ ও স্থখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্থার্থসিদ্ধি হইয়া! থাকে। উ ১১১ 
ধিনি এই খধিকৃত রামায়ণ ভক্তি পূর্বক লিখিবেন, তাহার ব্রঙ্গলোকপ্রাপ্তি ঘটে । ল শেষ 

যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে 
বহু অর্থ ও শৃদ্র মহত্ব লাত করিবেন। বা ১ 

টনের গাজগি । হংসসঞ্চালিত মহাবেগশালী বিমান। কামগামী এই রথ কুবেরের 
সামগ্রী । ক্রহ্গ' ইহা কুবেরকে উপস্থার দিয়াছিলেন। কুবের-জয়ের পর রাবণ হহা 

বলপূর্বাফ গ্রহণ করে। . উ ১৫ 

ইহা! অন্তান্ত বিমান অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট । উহাতে রত্বময় বিহঙ্গ,-শ্বণর্ময় তৃজঙ্গ, এবং জীবিত- 
বৎ তুরঙ্গ শোভিত ছিল) বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্ুচিত্ব ও বক্র) উহাতে রত্বমর় পুষ্প 
খোদিত ছিল। হন্তীলকল যেন ব্যন্তসমন্ত,. উহাদের দেহে পল্পপরাগ এবং শুণ্ডে পঞ্পপত্র । 

কোথাও ব৷ পঞ্সের উপর দেবী কমল! পঞ্গৃহস্তে বিরাজমান । উহ! আরোহীর ' ইচ্ছান্থসারে 

ইচ্ছানুরপস্থানে 'অপ্রতিহততগমনে বিচরধ করিত। কুগুলশোভিত গগনচারী ভোক্পসপটু 

* কাশী বোম্বাই ও বঙ্গ তিন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণে দত পঠতেগ ও সঙ্গে দু হর উপকিত নজহ 

ঘোম্বাই সংস্করণ রামায়ণ হইতে গৃহীন্ড। ৪ 



বিবিধ-তত্থ 1 ২০১ 

স্নাতিটর ভূতগধ বিখুর্ণিত ও নির্িমেষলোঁচনে উহা বহন করিয়া থাকে। দেখগিী বিবর্ণ 
আপনার সমস্ত স্থ্টিমধো উহাকেই উৎ্কষ্ঠতম বজিতেন। ব্যোমমার্গে উঠিয়া ইহা! হৃর্য্যের 
গমনাগমনপথ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত। ' | ঙ্ ৭৮ 
লঙ্কাজয়ের পর রামচন্ত্র অমরগণের নিকট বরলাভপূর্র্বক বাঁনরগণকে লমরশধ্যা হইতে 
উঠাইয়া নুহৃাগণ সম্মভিব্যাহারে এই রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাতিমুখে খাঁ! করেন । 
অযোধ্যায় আসিলে রাম কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়! বিমানবর অলকায় কুধেরের নিকট গমন 
ক্করে।  কুবের রামকেই উহা জ্্রীতি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন । রগরাজ প্মরণমাত্রেই 
রামের নিকট উপস্থিত হইত। উ ৪১ 

কৌস্তৃভ-মশি। লমুদ্রমস্থনোভূত । বিষণ গ্রহণ করেন। | বা ৪৫ 
পাঞ্চজন্য+শঙ্খ। ঢক্রবান পর্বতে পঞ্চজন-নামক দৈত্াকে হনন করিয়া বিষণ এই শঙ্খ, 

ও এক চক্র * আহরণ করেন । শঙ্খ ঘুদ্ধকালে কাজাইতেন। | কি.৪২ 
ব্রহ্মদর্ত ধা প্রভ অমোঘ শর। ইন্দ্র অগন্ত্কে প্রদান করেন। অগন্তা রাঁমকে 

( বনবাসকালে ) উপহার দেন । | আ ১২ 
চক্দ্রহাস -খডা। মহেশ তুষ্ট হইয়া রাবণকে উপহার দেন। . উ ১৬ 
কাঞ্চনীমালা-ইন্্র বালীকে এ মাল্য দান করিয়াছিলেন। হালীর মৃত্যুর পর, এই.শতপুর! 

মালা, পত্রী তারা? ও রাজা কিছ্বি্যা-_এই তিনই বলাম ন্তুরীবকে প্রদান . করেল। 
এ মালায় লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ আবির্ভাব, .ইহা দেব ও মনুযোর-_সকলের কামনীয়। ২৮ 

ণ--অশোক-কাননে সীতা হুনুমানকে রামের প্রত্যতিজ্ঞান স্বরূপ এই তীহার 
শিরোভূষণ মণি প্রদান করেন। বিদেহরাঁঞ্জ জনক বিবাহকালে জানকীকে ইহা অর্পন 
করিয়াছিলেন। ইহা সলিলোঁখিত ও সুরগণ-পৃজিত | নর দেবরাজ ইঠ্র ঘজ্কালে 
পরিতুষ্ট হইন্স! ইহা ওঁ রাজধিফে উপহ্থার দেন । : সু ভঙ 

বৈষ্ঞবধনু __দেবশিললী বিশ্বকর্মা ঢুইথানি কার্পুক প্রযত্ব সহকারে নির্মাণ করেম। প্র 
ছুই ধনু সর্ববলোকপৃগিত হ্থদুঢ় ও সাববৎ। তন্মধো এর্খানি সুরগণ ত্রশ্বককে প্রদান 

করেন 1॥ অপরখানি বিষুটকে দেন। 9 সেই এই বৈষ্ণবধন্ধ । এই পরপুরজধী- বৈষ্ণব. 
ধন্থ সারাংশে শৈবধন্ুরই অনুরূপ। ইহা প্রথমতঃ বিষ মহর্ষি খচীককে প্রদান করিয়া, 
ছিলেন। পর মহাতেজা খচীর জমদগ্রিকে দেন? পিতার নিকট হইতে পুন্ত রঞুরাম 

প্রাপ্ত হন। পরশুরাম দাশরঘী, রামের পুখরোধ. করিয়া এই. ধস্থতে যা ারোপণ ও 

, * রাঁমীয়ণে এই চক্রের নাম দেওয়া নাই ; সপ্তবতঃ ইহাই হৃদশনচ ( বনি সঃ সহ জর )। 
শ. কিছ্বিষযাংকাণে “পত্রী জারা” ন্মাম কর্তৃক প্রদত্ত '্ইবার কোপ কন্ধ। লাই। , 

| “হরধনু” দেখ । 
'$শাঙ্গ ধর বির খাঁজ (1১ 

২৬ 



২২ রামায়ণ- তত্ব । 

পরসংযৌজন ছারা বীর বালকের শক্তি-পরীন্ষ। প্রার্থনা করেন। রামচঞ্জ সে পরীক্ষা 

উত্তীর্ণ হইলে জামদগ্্য তাহাকে “জগতে তোমার প্রতিষ্ন্ী কেহ নাই” বলিয়! পরাজয় 

্বীকারপূর্বক ্বস্থানে প্রস্থান করেন। 'দাশরঘী এই বৈষ্ঠবধস্থু নীরাধিপতি 

ঘরুণকে দিলেন। | বা ৭৫,৭৭ 

ইন্রধনুক্ধ__বনে বাসকালে মহর্ষি অগস্তয রামচন্জকে এই ধনু ( অক্ষয় শর, তুণীর ও খড়া ) . 
উপহার প্রদান করেন। আআ ১২ 

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র বারা (ইন্ত্রপ্রেরিত রথে. আরূঢ হইয়া) রাম রাবণফে সংহার 
করেন। ল ১০৯ 

রাম-রাবণ ঘুদ্ধকালে মাতলি দ্বার! ইন্ত্র রামকে এক ইন্ত্রধন্থ ( অমোখ শর, শক্তি, কবচ ) 

'পাঠাইয়া দিলেন। ল ১০২ 

হুর-ধনু-বিখ্যাত শিব-শরাসন । বিশ্বকর্া-নিশ্গিত এই চমৎকার ধনু সুরগণ সংগ্রামার্থী 

ভগবান্ ব্রান্বককে ত্রিপুরান্থুর সংহারের জন্ প্রদান করেন। দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে মহাবল 

রুদ্র এই শরাসন আকর্ধণপুর্ব্বক রোযভরে স্থরগণকে কহিয়াছিলেন, “আমি যক্ঞভাগ 
প্রার্থনা করিতেছি, কিন্ত তোমরা! আমার লভ্যাংশ-দানে সম্মত হইতেছ না) অতএব আমি 

“এই শরাসন ত্বারা তোমাদের শিরচ্ছেদ্ূন করিব |” স্থরগণ তাহাকে স্ততিবাক্যে প্রসন্ন 

করিলে, ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাহাদিগকে এ ধন্ু প্রদান করেন। দেবতার! 
রাজধি জনকের পূর্বপুরুষ নিমির জ্যোষ্ঠপুজ মহারাজ দেবরাঁতের নিকট ন্যাস-স্বরূপ উহ! 
রাখিয়া দেন। এই হুত্রে জনকের নিকট এই ধন্থুর আগম। 1 বা ৬৬ 

জনক রাজা পণ করেন ; ধিনি এই হুর কার্শকে জ্যা যোজন! করিতে পারিবেন, তাহাকেই 

তিনি অযোনিসম্তবা কন্ত। লীত| দান করিবেন। সীতা! বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে 
অনেকে তীহাকে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জনক রাজা বীধ্যগুক্! বলিয়া কাহাকেও 

দেন নাই। বা ৬গ 

সমাগত নৃপতিগণ কেহই*্ ধন্থু গ্রহণ ঝ| উত্তোলন করিতে পারেন নাই। মনুষ্য দূরে 
থাক্ সুরান্থুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্রব কিন্নর ও উরগেরাও উহা! আকর্ষণ উত্তোলন বা আস্ফালন 

এবং উহাতে জ্যা যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। বা ৩১ 

স্থলবিশেষে আছে ইহাও বিষ্ুুর শরাসন। ইল অগন্ত্যকে দেন; অগন্তয রামকে দিয়াছিলেন। 

1 অপরস্থলে আছে “রুত্রবিঞু বিরোধের পর রুগ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া বিদেহনগরে রাজি দেবরাতকে শরের 
সহিত নিজ শরাসন অর্পণ করেন।" স্ব 

বিশ্বামিত্র রামকে বলেন “এই ধগুরত্ব জনকরাজ দেখগণের নিকট যজ্ঞকল ব্বরপ প্রার্থন। করিয়া 

গীত করেন।* টি ব1৩১ 

নীতা অগ্রিপত্থীকে ঝলেন, “বরুণ শীত হইয়া হজ্ঞকালে রাজর্ধি দেবরাতকে প্রদান করেদ।” অ ১১৮ 



বিবিধ-তন্ধব | ২৯৩ 

" যোড়শবর্ষীয় রামচন্দ্র এই ধনু দেখিতে মিথিলায় আগমন করিলে জবনকরাঁজা 'আনাইলেন... 
গন্ধলিগ্ত মাল্য-শোভিত দিব্য শঙ্করধনূ অষ্টচক্র এক শকটের উপর লোহনির্দিত মঞ্জুযামধ্যে 
স্থাপিত ছিল ; অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিত উহা আকর্ষণপূর্ববক আনিতে 

লাগিল ।.**'*'রাম অবলীলারুমে এ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা- 

আরোপণপূর্ধক আকর্ষণ করিলেন; কোদগ তর্দণ্ডে দ্বিখ হইয়। গেল! বজনির্ধোষের 
স্টায় ঘোর শব হইল। ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতালাভ করেন। বা ৭৭ 

রুদ্র বিষু-বিরোৌধ-_-এক সময়ে স্থরগণ ব্রহ্ধাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয়'জিজ্াসা! 

করেন। তখন ব্রহ্ধা রুদ্র ওবিষ্কুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া! দেন। উ'হারাও 

জিগীষা-পরবশ হইয়৷ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষু, এক হৃষ্কার পরিত্যাগ . 
করেন। সেই হৃষ্কার শবে ভীষণ শৈবধনু শিথিল হইয়। যায় এবং রুদ্রদেবও স্তত্তিত : 

হন। তদবধি দেবতা ও খধিগণ বুঝিলেন, ভ্রিলোকনাঁথ বিষ্ুঃই অধিক বল।* বা ৭৫ 

মোহিনী* _-সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহার অধিকার “লইয়। স্রাস্থরে সংগ্রাম বাধিল ; 
তখন বিষ্ণু এই মৃষ্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করেন। . বা ৪৫ 

সমুদ্র-মস্থন--অমর অজর ও নীরোগ হইবার একমাত্র ওঁষধ অমৃত-_-এই ছুর্লত বস্ত সংগ্রহের 
চেষ্টায় স্ুরাস্থুর মিলিয়! ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন আর্ত করেন। মন্দর পর্বত হইল মন্থন-দণওড; 
বাস্থকি মন্থন-রজ্ছু। প্রথম চেষ্টায় মন্থন রজ্ছু বাস্বকির উদিগরিত হলাহলে দেবাসুর 
ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিধ পান করিয়া ফেলেন ; 
পান করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন ।...***মস্থন করিতে করিতে একসময় মহ্থন-দও 

মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল! স্থরাম্থরের মিনতিতে হ্বষিকেশ কমঠরূপধারণপুর্ব্বক 

পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্ারকে গ্রহণ করিয়। ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে শয়ান রহিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে মন্থনের সাহায্যও করিতে লাগিলেন । বা ৪৫ 

নানাবিধ পদার্থ উখিত হইবার পর? যখন আকাজঙ্ষার সার বস্ত অমৃত উঠিল, তখন 

তাহার অধিকার লইয়! স্থুরাস্থুরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিক্স। ইত্যবসরে ভগবান্ বিষু 

মোহিনীমৃত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত হরণ করেন । 

বারুণী-_বরুণ-কন্তা। সুদ্র-মস্থনে সমুদ্রাধিদেব বরুণের ছৃহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ইনি উখিতা হন। উখিত! হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিলেন। দেবগণ আশ্রয় দিলেন, 

মি 

*পরণুরাম রামকে এই গল্প বলেন। হরধনু হীনবল, অতএব তাহ! ভঙ্গ করি! রাম বিশেষ কৃতিত্ব 

দেখাইতে পায়েন নাই, ইহ। জ্ঞাত করাই বোধ হয় ধধির উদ্দেগ্ ছিল। 

+ মূলে,আছে “মোহিনী মায়া” টাকাঁকার বলেন “মায়ামুস্তি 1” 
1 ধন্বস্তরি। অক্সরা, বারণ, উচ্চৈঃশ্রবা) কৌন্তড--এই সকলও উত্থিত হয়। কোন ফোন গ্রন্থে চক্র ও লক্ষ্মীর 

ডৎপত্তিও আছে । 



টি রামায়ণ-তত্ব । 

 দৈত্যেরা গ্রহণ করিল ন। এই গ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দ্বেবগণ তদবধি পুর” এবং দৈত্যাগণ 

“অনুর” উপাধি পাইলেন। বা ৪৫ 

গঙ্গা-উত্পত্তি -রাঙ্দ। ভগীরথ ভূলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল কঠোর 

তপন্তা করিলে বর্গ! সন্তুষ্ট হইয়। তাহার অভীষ্ট লিদ্ধির বর দেন) কিন্তু রলিয়। দিলেন, 

.. খই বন্মতী গঙ্গার পভনবেগ সহা করিতে পারিবে না, ইহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত 

হরকে প্রসন্ন করিতে হইৰে। ভগীরথ বন্ৃকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন, তিনি 

শ্রোতশ্বতীকে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে" আকাশ 

. হইতে শোভন হরশিরে বেগে পতিত হইলেন। আ্রোতস্বতীর গর্ধব দেখিয়া মভাদেব নিজ 
জটান্ুট মধ্যে তাঁহাকে তিরোহিত করিলেন, দেবী আর নির্গত হইতে পারেন না। 
ভগীরথ পুনরায় তপন্তায় দেবদ্দেবকে তুষ্ট করিলে তিনি স্ুরধুনীকে ছাড়িয়। দিলেন। 
লোকপাবনী হরজট! হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গ। সপ্তধারায় প্রবাহিত 
হইতে লাগিলেন। তিন ধারা পশ্চিমে, তিন ধাব! পুর্ববে এবং এক ধারা ভগীরথের 
পশ্চাৎ গশ্চাং চলিল। পথে মহধি জহুর আশ্রমে তাঁহার নিকট নিগৃহীত হইয়া থান 
ভগীরথের অন্থগমন করিতে করিতে মহাসাগরে বম্পপ্রদান পূর্বক লগর-সস্তানদিগের 

 উদ্ধারসাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন । পতিতপাবনী শ্বীয় জলে তথাকার ভম্মরাশি 

প্লাবিত করিয়৷ ফেলিলেন ; হষ্টিসহত্র সগরসস্তানের তৎক্ষণাৎ সুরলোক লাভ হইল। স্বয়স্ত 
ব্রহ্মা ভগীরথকে ঝলিলেন, প্বৎস, গঙ্গা জহর নিকট হইতে “জাহবী/ হইয়াছেন, এখন 

তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন, অতঃপর “ভাগীরথী” ইহার নাম রহিল । আর, ইনি স্বর্গ 
মন্ত্য পাতাল তিন পথে প্রবর্তিত হুইয়ছেন, -অতএব ইহার অন্ত একটি নাম হুইল 
'ত্রিপথগ!” |” বা ৪২১৪৩ 

মদন-ভম্ম- একদা কৈলামনাথ শিব সমাধিতঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাসস্থানে যাইতে 
ছিলেন, ইত্যবমরে কাম কাহার চিন্তবিকার উৎপার্দন করেন; এই অপরাধে রুদ্র রোষ- 
কলুষিত লোচনে হুস্কার পরিস্াগপূর্বক তীহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে কামের 

অজ গ্রত্যঙ্গ স্থলিত ও ভস্মীভূত হুইয়! গেল ।* বা ২৩. 

কা্তিকেয়ের উৎপত্তি-_ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট তীহাদের সেনাপতি চাহিয়াছিলেন ? ব্রহ্ধ! 

শস্করকে পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। শঙ্কর দ্রার পরিগ্রহ করয়। জ্্রী-সহযোগে 

প্রবৃন্ত হইলেন। শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, সন্তান জন্মায় না। দেব্গণ শঙ্করের 

আরাধন। করিলেন, তখন তাহার তেজ ম্থলিত হুইল') দেবগণ-নিয়োগে বন্থন্ধর! তাহা 
ধারণ করিলেন। এর তেজ দ্বারা পুথিবী পর্বত কাননের সহিত প্লাবিত হইয়া গেল। 

দেবগণের অনুরোধে হুতাশন বায়ুর সহিত এ রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে উহা 

শ্বেতপর্বত ও অত্যুজ্জল শরবন রূপে পরিণত হইল। কিছুকাল অতীত হইয়া গেল, 
বি সরস 

* বামায়ণে মদনভল্ম ব্যাপার ভিন্নরূপ | 
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সেনাপত্তি আর হয় ন!। দ্েবগণ ব্রজ্জাকে তাড়া! দিলেন, ব্রদ্ধা! অগ্রিকে বলিলেন, “ভুমি 
অন্দাকিনীতে সেই পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।” অগ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, “তুমি এক্ষণে 

গর্ভ ধারণ কর।” স্থরতরঙ্গিণী নারীরূপ ধারণ করিলেন; অগ্রি তাহাতে পাগুপত তেজ 

নিক্ষেপ করিলে, সে তেজধারণ গক্ষার অসহনীয় হুইল। তিনি তাহ হিমালয়-পার্ে 

পরিত্যাগ করিলেন, তংপ্রতাবে হিমালয় ধাতুর মকর হুইয়! গেলেন। তৎক্ষণাৎ তথায় 
একটি স্থকুমার শিপু উৎপর হইল। দেবগণের প্রার্থনায় ছয় কৃত্বিক! নক্ষত্র সেই শিশুকে 
ভন্তপাঁন করাইতে লাগিল। গঙ্গাগর্ত হইতে স্বন্দ নিস্যত বলিয়। এই শিশুর নাম স্বন্ন; 
কৃত্তিকাগণ কর্তৃক পালিত বলিয়৷ কাণ্তিকেয় ; ছয় কৃত্তিকার স্তন্তপান করিতে ছয় মুখ 

হইয়াছিল বলিয়া, নাম হইল ষড়ানন। ইনিই দেৰ-সেনাপতি হুন। দেবগণ নিয়োগে 
তাড়কাঙ্গুর লংহার করেন । ব1 ৩৬1৩৭ 

উমা-অভিশাপ-_-মহাদেৰ পার্বতী সস্ভোগে নিযুক্ত ছিলেন, ( সেনাপতি-লাভোৎক্ক )' 

দেবতারা আসিয়৷ বাদী হন। শতবর্ষ সন্ভোগবশতঃ, ক্খলিত শৈবতেজ দেবগণ-অন্ুরোধে 

বন্ছন্ধরা ধারণ করিলেন। শৈলরাজছুহিতা৷ স্থুরগণের প্রতি ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন, 

আমি পুত্র কামনায় স্বামীসহবাসে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমরা তদ্বিষয়ে বিদ্বাটরণ করিয়াছ, 

আজ অবধি তোমরাও আপন আপন হ্বীতে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমা- 

ধিগের পত্তীগণ আমার শাপে নিঃসস্তান হুইয়। থাকিবে ।” পৃথিবীকে কহিলেন, “পৃথিঃ 

অতঃপর তুইও বহুরূপা; ও বন্ভোগ্যা হুইবি, তোকেও পুক্রপ্রীতি আন্প কদাচ অন্ুন্তব করিতে 
হইবে না।» বা ৩৬ 

'একাকি-পিঙ্গল-_কুবেরের নামাস্তর। কুৰের ধন্মোপাসনার নিমিত্ত হিমালয়শূঙ্জে গমন 

করিয়াছিলেন। সেই স্থানে উষার সহিত মহেশ্বরকে দেখিতে পান। কালে রুডদ্রাণী 
অন্থরূপ রূপ ধারণ করিয়! সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং চিনিতে না পারিয়া 

“ইনি কে” ভাবিতে তাবিতে বিশ্মিত হইয়। কুরের দৈববশতঃ দেবীর এ্রতি বাম চক্ষু 

নিক্ষেপ করেন। চক্ষু মিক্ষেপ মাত্রই দেবীর দ্বিব্য-প্রভারে, যক্ষরাজের বামচক্ষু দগ্ধ হুইয়া 

গেল। এবং অন্ত চক্ষু ধূলি সমাহত জ্যোতির ন্তায় পিঙ্গলবর্ণ হইল। অনন্তর কুবের উদ্র 
ভতপন্তা করেন) তাহাতে মহেশ গ্রীত হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন, "আমি পরয় পরিতুই 

হইয়াছি, তুমি আমার সমান ব্রতাচরণ করিলে ; তুমি আমার সখ হও) তোমার বামচক্ষ 

দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং অন্ত চু দেবীর রূপ দর্শনে পিঙ্গল হইয়াছে, এই জন্য তোমারই 

খাত নাম থাকিবে “একাক্ষি-পিঙ্গল 1" 

মরুৎ-উৎপত্তি_অদিতি-পুত্র স্থুরগণ দ্রিতিপুত্র অস্থরগণকে নিহত রুরিলে, দিতি ইন্জনাশী 
পুত্রকামনায় ঘোর ভপস্যা ক্ষরেন, বিসাত! গর্ভিনী হইলে ইন্ত্র উদরমধ্যে গ্রবেশ কিয়! 

সেই গর্ঘ মণ্তখণ্ডে ছেদন করেন ১ গর্ডে ইন্থাদের ক্রন্দনে ইন্দ্র “মা রুদ ( কািও না|)” 
ব্লিয়াছিলেন, সেই হেতু শারুং নাম। 5 বা.৪৬ 



২০৬ রাষায়ণ-তত্ব । 

পৌলস্ত্যেয় বর-_রাবপেরা তিন ভ্রাতায় কঠোর তপন্তা' করিতে লাগিল। ব্রঙ্গা! আসিয়া 
বর দিতে চাহিলেন। রাবণকে জিজ্তাসিলেন, কি চাও? সে বলিল "অমর |” ব্রঙ্গা তা 

দিতে সম্মত হইলেন না। রাবণ কহিল, “তবে দেব দৈতা বক্ষ রঙ্গ দানব নাগ সুপর্ণ 

ইহাদের অবধ্য হইতে চাই ।” ব্রহ্মা! বলিলেন, “তথাস্ত।* বিভীষণকে গ্রিজ্ঞাস! করিলেন, 

"কি চাও?” ভিনি বলিলেন, “আমার যেন সকল সময়েই ধর্মে মতি থাকে ।” প্রজাপতি, 

: কহিলেন, “তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এবং তুমি অমর হইলে ।* কুম্তকর্ণকে বিধাতা। 

বর দিতে উদ্যত হইলে, দেবতারা মহা আতঙ্কিত হইয়। উঠিলেন, বলিলেন, হহাকে বর 

দিবেন না, ইছাকে বর দিলে এ রাক্ষস ব্রিভূবন গিলিয়া ফেলিবে। প্রজাপতি বড় চিস্তিত, 

হইলেন। অমনি দেবী সরস্বতী আবিভূতি। তিনি তাহাকে বলিলেন, প্যাও তুমি 

কুস্তকর্ণের কগে চাপ গিয়া ।+ দেবী তাহাই করিলেন। ব্রহ্গা রক্ষবীরকে জিজ্ঞাসিলেন, 
“কি বর চাও তুমি?” সরম্বতীর প্রভাবে কুস্তকর্ণ বলিল, 'আমার ইচ্ছা যে বু 

বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাই।” ব্রহ্মা তথাস্ত বলিয়াই ছুট। সরস্বতী ছাড়িলেন, তখন 

কুম্তকর্ণের চেতনা হইল। বেচারী আপশোষে সারা; কিন্ত তখন ত আর উপায় 
নাই। তিন ভ্রাতায় মিলিয়! শ্লেম্সাস্তক বনে গমনপুর্ব্বক স্থথে কালাতিপাত করিতে 

লাগিল। উ ১০ 
শ্বেতদ্বীপ-ক্ষীরোদসমুদ্র সমীপে এক মহাত্বীপ। রাবণ ব্রিলোকবিজয়ে বহির্গত হুইয়৷ 

নারদ খধষিকে জিজ্ঞাস! করেন, “কোন লোকের মানব বলবস্ত? আমি তাহাদের সহিত 

যুদ্ধ করিব।” নারদ শ্বেতন্বীপবাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়! কহিলেন, “ইহারা একাস্ত 

নারায়ণ পরায়ণ, ইহারা নারায়ণে জীবন-সমর্পন করাতেই এই স্বীপে বাণ লাভ করিয়াছে। 

নারায়ণ যাহাদ্দিগকে সংগ্রামে সংকার করেন. তাহারাও এই দ্বীপে বাদলাভ করিয়া, থাকে ॥ 

যক্ত তপস্তা। সংযম বা! দ্বান কিছুতেই এই সর্বোৎকৃষ্ট লোক লাঁভ করা যায় না।” দশানন 

গুনিয়৷ এই দ্বীপ জয় করপার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেখানকার কতক- 

খুলি রমণী ক্রীড়ার পুত্বলিকচমত রাবপঁকে ধরিয়া ঘুরাইয়া! ফিরাইয়! খেল! করিতে লাগিল। 

_ াবণ বিশেষ চেষ্টা কযিযাও তাহার্দের বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি 
নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের সামর্থ্য বুঝিলেন । উ-প্র « 

রাবণ এই তথ্য অবগত হইয়াই নারায়ণ কর্তৃক নিহত হইবার বাসনায় সীতাহরণ 
_ করিয়াছিল। | 

রাক্ষস-বাহন_ ইনি বাষুবৎ বেগগামী গর্দভবাহিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ববক যুকধযাতরা 

৫৬০ । বহুসংখ্যক বীর শরাসন হস্তে উহার অনুসরণ করিতে লাগিল । উহাদের মধ্যে 
কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যান্ত্র, কে বৃশ্চিক, কেহ মাজ্জার, কেহ গর্দিত, কেহ উষ্ট, 

কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার শৃগাল, ফেহ হুংস;. কেহ বা. ময়ূবপূষ্ঠে 

' আরোহণ করিল। ল্ ৭২ 
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ঘুস্রাক্ষের আদেশে কেহ স্বর্ণজালমত্তিত্ বিবিধমুখ গর্দতে উঠিল......কেহু সিংহ .ও ব্যাত্রমুখ 
গ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিল। ৰ ৃ ল ৫১ 

অযোধ্যাধীন-রাজা- রাম রাজ্জা হইয়! উপস্থিত তিনশত মহীপতিকে হান্তবদনে মধুর বাক্যে 
কহিলেন, প্রাণ বধে আমি হেডুমাত্র, সে আপনাদের তেজ প্রভাবেই বিনষ্ট হুইয়াছে। 
সীতা বন হইতে অপহত হইয়াছেন গুনিয়চমহামতি ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন, দৈববশতঃ আপনাদিগকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়.লাই ) মহান্ুভব, আপনারা 
সমুদয় রাজাই এ কারণ উদ্ভোগী হুইয়াছিলেন |” : উ. ৩৮ 

রাম বনবাস হইতে প্রভ্যাগমন করিলে ভরত ক্ষছিলেন, শ্যাবৎ চক্র ্য উদয় হইবে, সেই 
অবধি এই পৃথিবী যে পধ্যস্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া! থাকুন।” : ল ১২৯ 

বিষু্র অবতার- সচরাচর প্রচলিত অবভারের উল্লোখ রামারণে নাই । | 
(১) কৃন্ম। সমুদ্রমস্থন করিতে করিতে এক লময়ে মস্থনদণ্ড মন্গরগিরি অকম্মাৎ 

(৫) 

(শু) 

ডুবিয়া যায়; সুরান্্ুরের মিনতিতে হৃধিকেশ কমঠরূপ ধারপুর্ববক 
পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়! ক্ষীবোদলাগরগর্ডে শয়ান 
রহিলেন । ব| ৪৫ 

বরাহ। লঙ্কায় সীতার অগ্মিপরীক্ষা কালে দ্েবশ্রেষ্ঠগণ জ্লীমের সমীপে আসিয়! 
কহিলেন, আপনি প্রজাপতি......আপনি বরক্ষা'' আপনি একঘস্ত 

আদি বরাহছ।? ল ১১৮ 

শিশুমার। এ সময়েই দেবগণ রুহিলেন, আপনি -শতশীর্য শিশুমার প্র্া- 
পতি।” 1 | ল ১১৮ 

বৃসিংহ। দিথিজয়কালে রাষণ পাতালে বলির আলয়ে উপস্থিত হইলে বলি 

তাছাকে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া! তাহার উপাখ্যান শুনাইয়া 

কহিলেন, “আমার যে ছ্ারী নারায়ণ হরি $ ইনিই নৃমিংহ মৃত্তি ধারণ 

করিয়াছিলেন ।” উ-প্র ১ 

বামন। দেবগণের মিনতিতে লারার়ণ বামনরূপে কস্ঠাপ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন) বলিকে ছলিয়৷ ত্রিলোক উদ্ধার করেন। সিদ্ধাশ্রম ইহার 
তপল্তাক্ষেত্র ছিল ॥ . বা ২৯ 

পরশুরাম। বিষু এ মৃত্তি ধরিয়া জন্মিয়াছিলেন, রামায়ণে এমন উল্লেখ নাই। গুধু 

« শ্লামাযণে ব্রন্মা খরাহ অবতার । "হুহি” দেখ। 

ঁ এ অবতায় সচরাচর জানা নাই। মীন অবতার স্থলে এই এক গবভার। 

1 বণ দেখিয্াছিলেন, এই দবারী, 'চগ্রমৌলী স্ধারী প্রফাগুদেহ ভয়ানক, পুরুধ।* (এ এন 
দাঁশিংকর ?) 
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৮." রঃ আছে জামধগ্রের হস্ত হইতে বৈধষধছু গ্রহণ কালে ভীর্গঘের তেজ 

রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। বা ৭ 

, (৭) রাম। ' বৈষ্ণব ধুতে জা! যোজন করিলে ধাসকে জামাগ্নয কহিলেন, “এই ধনু 
: গ্রহ্থণেই বুষিতেছি আপনি ঘিধুঃ ।% অ পণ্ড 

(৮) স্কক। (ভবিষ্যৎ অবতীয় ) "৯: রি 
(৯) কপিল। (মুনিরখখছি দেখ।) 

রাম রাজ। হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন প্ভুঁমিই চতুর্ধ্যাহ্থ দেব 
সনাতন নারায়ণ-.*...তুমি নষ্ট ধর্শের বাবস্থাপক:.....তুমি দুষ্কত দমন করিবার জন্য 

সময়ে সময়ে উড্ভৃত হইয়া থাক। উ-প্র ৫ 
রামের স্বরূপ--শীতা। অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবশ্রেষ্গণ রামের সমীপে আগমনপূর্বক 
_, কহিলেন, *আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি, পূর্ববকালের এতধামা নামক বন্থু, আপনি ত্রিলোকের 

আঁদিবর্তা এবং আপনার নিয়স্তা কেহ নাই। আপনি রুদ্রগণের অষ্টম কুদ্র মহাদেব 
এবং সাধ্যগণপের পঞ্চম সাধ্য বীধ্যবান্। আপনি একদত্ত আদি বরাহ'****.আপনি অক্ষয় 
প্হ্ধ-.... আপনি হৃষিকেশ পুণ পুরুষোত্বম......আপনি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার 

প্রজাপতি..." আপনি সহশ্রপা্ পতনির্ধ সহত্রলৌচন.*...আপনি মহা প্রলয়ের পর অনস্ত 

পধ্যায় শয়ান থাকেন...*""আপনি ব্রিলোকথারী বিরাট । সীতা লক্্মী আর আপনি 
কৃষঃ (বিষুঃ )। 1 ল ১১৮ 

কাম রাজা হইলে মহরষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, “শঙ্খচক্রগদাধর দেব 

নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দেবকণ্টক দেবধেষী রাক্ষস্দিগকে সংহাঁর করিতে পারেন না। 

তুমিই সেই চতুর্বানথ সনাতন দেব নারায়ণ, তুফমি অজেয় ও অব্যয়? রাক্ষসদিগকে 

বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্ট ধর্মের ব্যবস্থাপক তুমি কালে কালে প্রজা 

কৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত বসল, তু হুষ্কতদমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত 
' হইয়া থাক। উ-প্র € 

নরবানরের স্বরূপ- সর্বাস্তর্ধামী পরমাঞ্জা সনাতন ধিঁনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, ঘিন্নি 
আদি অন্ত ও মধ্যহীন ; জন্মজরানাশবিহীন, 'ধিনি মহৎ হইতেও মহৎ, ধিনি প্রকৃতির 

প্রবর্তক, যিনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যাহার বক্ষস্থল প্রীবৎসলাঞ্ছিত, ধিনি অজেয় ও অটল, 

* দেবগণু মধ্যে “কৃক" দেখ। | | ্ রি 

+ গৌড় সংস্করণে আছে-_-ইন্্রজিতের মাগপাশে রাম ধন হত-চেতন, বায়ু আসিয়! তাহার কাঁণে কাণে 

বলিয়! যান তিনি (রাম) বির টির তাহ! গুদিযা গীদ লঙ্সংজ্জ হইলেন এবং গারণ্ডকে প্লরণ 

করিলেন। 

শু কামায়ণের সর্ববরই "শঙ্থ চজ গদাধর হযি"-.শাস্তি'পন্ষ হাতে নাই | (উত্তরকাণ্ডে কত এক র্গে 

“পল ও বস্তরান্্র" আছে ) 
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€সই সন্তাপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষুৎ মাক্গুষী মূর্তি ধারণটঁকরিয়াইবাপিররপী স্ুরগণে 
পরিবৃত হইয়! ধরায় অবতীর্ণ হন। (প্ভৃগুপত্বী” ও বেদবতী” দেখ। ল ১১২ 
যাজ! দশরথের পুজরেহি যাগ আরব হইলে, স্থুরগণ সমবেত হইক্পা সর্ধলোক-বিধাতা ব্রঙ্গাকে 

কহিজেল, "ভগবন্ রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার প্রপাদে বীধ্যমঞ্ে মন্ত হইয়া আমাদিগকে 
উত্তযন্ত করিয়া তুলিয়াছে ১ এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় 
অবধারণ করুন|” ভগবান কমলযোনি কিয়তক্ষণ চিস্ত! করিয়া কহিলেন, “সে বরাগ্রহণ 
কালে দেবতাদির হস্ত হইতে অবধ্যত্ব প্রার্থন! করিয়াছিল ) অবজ্ঞা করিল মনুষ্যের নাম- 
গন্ধও করে নাই? সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে।” ম্ুুরখহিগণ 
শুনিয়। পরম সম্তোষ লাভ করিলেন। ইত্যবসর়ে তগ্তকাঞ্চনকেমূর-শোতিত নির্দলছ্যতি 

ত্রিজগৎপতি পীতান্বর শঙ্খচক্রগদাধর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্তায় গরু পৃষ্ঠে, 
আরোহণপূর্ব্বক , অমরগণ কর্তৃক স্তয়মান হইন্পা তথায় আগমন করিলেন; আসিয়! 
একাম্তমনে ব্রঙ্জার নহিত সমাসীন হইলেন । তখন দেবগণ তীঁহাকে অভিবাদনপূর্ববক 
কহিলেন, “বিষ্চো! ! লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আমরা জোঘাকে কোন কার্যভার 

প্রদান করিব। রাজ! দশরথ ধন্দপরায়ণ বদান্ত ও মহার্ধসম তেজন্বী; ইহার হ্বীপ্রীও 

কীর্তিতুল্য তিন মহিষী আছে; তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন মহিষীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ কর এবং মনুষ্যর্ূপে অবতীর্ণ হুইয়া দেবগণের অবধ্য বাহুবলনৃপ্ত লোক-কণ্টক 
রাবণকে সমরে সংহার কর।*****ত্রিলোক-পুর্জিত দেব প্রধান বিষ শরণাগত সমবেত 

বঙ্কাদি দেবগণকে কহিলেন, “তোমরা ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; আমি সেই ছুর্দর্ষ 
ভয়কারণ ক্রুরমতি রাবণকে সকলের হিতের জন্ঠ পুত্র পৌন্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবাদ্ধবের 
মহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহ্ম্র বৎসর রাজ্যপালনপূর্ববক নরলোকে 
বাম করিব ।৮****, বা ১৫ 

বিষণ রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, ভগবান্ শ্বয়ন্ভু দেবগ্রণকে কহিলেন, “দেবগণ, 

আমাদ্িগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষুখর কঃমরূগী মহাবল সহায়দকল সৃষ্টি 

কর।... . তোমরা এক্ষণে গন্ধব্ধী, যী, মুখ্য অঞ্সরা, বিদ্যাধরী কিররী ও বানয়ী শরীরে 
ভুল্যবল বানরসকল চটি কর।......মহাত্া ঘি, সিদ্ধ, বিগ্ভাধর, উরগ, কিম্পুক্ষ, তার্ষ্য, 

বক্ষ ও চারথগণ বনচারী শ্ষেচ্ছাবিহ্থারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃদ্ত হইলেন । বা ১৭ 

ফযিভেদ-__দেবর্ধি, বন্ধ, মহর্ষি, খবি, রাজর্ষি। বৈখানস, * বালখিলা, * সংগ্রক্ষাল, 
সরীচিপ, অশ্মকুষ্ট, পাত্রাহার, দস্তোলুখল, উন্মজ্জক, গাত্রশষ্য, অশম্য, অনবকাশিক, 
সূলিলাহার, বাযুভক্ষ, আকাশ-নিলয়, স্থগ্ডিলশায়ী, আর্দ্রপটবাস। (ইহারা জপপর, 

ভগঃপরাযণ ও ্রাঙ্ীত্রীপন্পর্ন। মহধষি শরতঙ্গ স্বর্মারোহগ টর্চ ইহারা রামের নিকট 
উপস্থিত হন । ) রি আ ৬ 
কষ €৫১ ই 

২৭ ৮ 
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আজ, মাধ, ধৃত্।:: *.*:-৮ ( লঙ্কার সমুদ্রোপকৃলবাসী খষি। ) উর্ধাবাছ, পাদাগুষটস্থায়ী, 
অধ:শির, কুস্তককারী । | আম] ৩৫ 

প্রজাপতি-_প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দীম প্রথম। তাহার পর, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়। 
মহাবল, বহুপুজ, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ দক্ষ, বিবন্বৎ, 

'অকিষ্টনেমি ও কশ্তপ। আ ১৪ , 

গমন-পথ-_ অযোধ্যা হইতে সিল্বাশ্রম, সিন্ধাশ্রম হইতে মিথিল! | বা ২২ 

(১) রাজধানী হইতে অদ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়। সরয়ূর দক্ষিণ তীর । 
দুরে গঙ্গাসরযুপঙ্গম, এইখানে অনঙ্গ-আশ্রম অঙ্গদেশ। নৌকা-যোগে গঙ্গাপার ) দক্ষিণ, 

তীরভূমি প্রাপ্ত হইয়। যাইতে যাইতে পথে মলদ করুষ জনপদ বিধ্বস্ত অবস্থায়_-তাড়কার 

বন ( অগন্ত্যাশ্রম ) অদ্ধযোজনের অধিক বিস্তৃত। বা ১৪ 

ইহার অল্পদূরেই সিদ্ধা শ্রম । বা ২৮ 

সিন্ধাশ্রম হইতে উত্তরদিকে দূরপথ গমন করিয়া শোণ নদী । মহষিজনগত পথ বহুদুর 
অতিক্রম করিলে গঙ্গা। গঙ্গা পার হইয়! উত্তর তীরে বিশালা নগরী। এস্থান হইতে 

মিথিলা অধিক দূর নহে। বা ৩১১৩৫,৪৫ 

 মিথিলায় গৌতন-আশ্রম ) তথ! হইতে উত্তরপূর্বান্ত হইয়া কতকদুর যাইলে জনক 

রাজার যক্ঞক্ষেত্র। বা ৫* 

মিথিল! হইতে অযোধা। ৩।৪ দিনের পথ । বা ৬৮ 
(২) অযোধ্য! হইতে দগকারণ্যে যাইতে রাম প্রতি বহুদূর দক্ষিণমুখে গমন করিয়া 

তমসা নদী পার হইলেন । অ ৪৬ 

পরে কোশলরাজ্যের অন্তঃসীমায় উপনীত হইয়া পবিত্র স্রোতম্বতী বেদশ্রুতি পার হইলেন। 
দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে গোমতী নদী পরে স্তন্দিক৷ নদী অতিক্রম করিলেন। অ ৪৯১৫০ 

কোশলদেশ সীম ছাড়াইয়। গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরে উপাস্থত হন। এইখান হইতে 

স্থমন্ত্রকে বিদায় দিয়া নেখকাযোগে গঙ্গাপার হইলেন। দক্ষিণতীরে উপনীত হইয়া 

বখসদেশে আসিলেন। তথা হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম দিকে অগ্রসর হুন। প্রয়াগে 
ভরছ্বাজ-আশ্রমে আসিলে মহধি চিব্রকুট-পথ নির্দেশ করিয়া দেন। অ ৫২৫ 

( অযোধ্যা হইতে ভরদ্বাজ-আশ্রম তিন যোজন। *) সঙ্গমতীথে গিয়া পশ্চিমবাহিনী 
যমুনার তীর অবলঘনপুর্ব্ক ঝিয়ন্দর গমন করিয়া এক তীর্থ; তথায় অবভীর্ণ হইয়া 
ভেলাঘ্বার৷ নদীপার। অ ৫৬ 

তথা হইতে একক্রোশ অন্তরে এক কানন, ইহার মধ্য দিম্না পথ) এই পথ অতি সুদৃশ্ত ও 

ও বালুকাময়, ইহার কুত্রাপি দাবানল নাই। এই কানন মধ্যে চিন্রকূট পর্বাত। অ ৯৪,৯৯ 

ফর ১২৫ 
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এই পর্ধতে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়। কিয়ংকাল অবস্থান। এইখানে ভরত আসিয়া সাক্ষাৎ 

করেন। ভরতকে বিদায় দিয়া রাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করেন ) তথ! হইতে 

বনাস্তরে প্রবেশ করিয়! ক্রমে জনস্থানে উপস্থিত হন । অ। ১ 

ভরদ্ব জ-আশ্রম হইতে সার্ধদিক্রোশ অন্তরে নিবিড় কানন মধ্যে চিত্রকুট পর্বত 

এঁ পর্বের উত্তর পার্থ দিয়া ভাগীরথী * প্রবাহিত। যমুনার দক্ষিণতীর দিয় কিয়্দ,র 

যাইতে হয়। এ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহ ধরিয়! গেলেই 

রামের কুটার। অ ৯২ 

(৩) রাম বনপ্রবেশ করিয়! প্রথম মুনিগণের সহিত সাক্ষাতের পর বিরাধ রাক্ষপকে 

পান। তথা হইতে সাদ্ধিযোজন দূরে শরভঙ্গ খষির আশ্রম। তাহার অনতিদুরে কুস্থম- 

বাহিনী মন্দাকিনী নদী। আ৷ ২,৪ 

এই নরীকে প্রতিস্রোতে রাখিয়। চলিয়া গেলে স্ৃতীক্ষ খধষির আশ্রম । আ] €" 

রাম কিছুদুর অতিক্রম করিয়া অগাধ সলিল ও অনেক নদী লঙ্ঘনপূর্বক গিরিবর স্থুমেরুর 

হ্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিলেন, নিকটে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন ; উহার 

একাস্থে কুশচীরচিহ্নিত স্থৃতাক্ষ খষির আশ্রম। আ ৭ 

পথে পঞ্চাপ্দর সরোবর অতিক্রম করিয়া নানা মুনির আশ্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত 

করেন। স্ুতীক্ষ আশ্রম হইতে দক্ষিণে চারি যোজন যাইলে অগন্ত্যত্রাতা ইখ্ুবাহের 
তপোবন। আ1১, 

তাহার দক্ষিণে একযে।জন ব্যবধানে অগন্ত্যের আশ্রম । আ ১৩ 

সে স্থান হইতে ছুইযোজন অন্তরে পঞ্চবটা বন। আ! ১৫ 

এইখানে কুটার নির্মাণ করিয়৷ কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আ ৩৭ 

এইখানে সীতাহরণ। আ ৬৯ 

রামলক্ষ্মণ জনস্থানস্থ পঞ্চবটী বন হইতে সীতাম্বেষণার্থ নৈখ'ত দিকে যাত্র। করেন ; এবং 

দক্ষিণাভিমুখ হইগা এক জনসঞ্চারশূহ্য ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া তিন (ক্রোশ গমনপূর্ব্বক 

ক্রৌধশরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ক্রোঞ্চারণ্য হইতে পুর্বাস্ত [তনক্রোশ গিয়। মতঙ্গা শরম 

প্রাপ্ত হন; এখানে কবদ্ধবধ করেন এবং সি্ধা শবরী শ্রমণার সহিত 

সাক্ষাং হয়। আ ৭৩,৭৪ 

এইথানে পনম্পানদী, অদ্দুরে খধ্যমূক গিরি-__-এখানে স্থগ্রীব মিলন ঘটে। কি ৫ 
এখান হইতে সপ্তজন খধিগণের ধতপোবন মধ্য দিয় কিফিদ্ধ্যায় উপনীত হছন। . কি ১৩ 

নিকটবন্তী প্রশ্রবণ পর্বতে কয় মাস অতিবাহিত করেন। কি ২৬ 

(৪8) অযোধ্যা] হইতে কেকয়।-_ 

৩2 পিপিপি পেত শপ পপ সপ পপর সত. 
পা পপ ৭ পা 

* বোধ হয় “মলা কিশী।” 
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অযোধ্যা হইতে লিজ্াস্ত হইয়া মালিনী নন্দী অভিক্রমণুর্ধক অপরতীল দেশের 
পশ্চিম্ভাগ দিয়া এঞলঘ্বদেশের উত্তরে যাইতে হয়। অনন্তপ্ন পঞ্চাল দেশে উপনীত ও 

হস্তিনাপুরে গঙ্জ। উত্ীর্ণ হইয়৷ পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। নিকটে 

শ্োতস্বতী শরদণ্ড । শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্ব্বক উহার পশ্চিম তীরে “সত্যোপযাঁচন' 
নামক দিবা বুক্ষ। পরে কুলিলগ নগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। অনস্তর অভিকাল ও 

 তেঞ্জোতিভবন নামক ছইটা গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়। ইঞ্জাকুগণের পৈত্রিক নদী ইক্ষুমতী পার 
হইতে হয় পরে বান্সীক দেশের মধ্য দিয় সুদামন পর্বতে উপস্থিত হইলে বিপাশা ও 

শান্মলী নামক ছুই নদী দেখা যায়? কিয়ঙ্গ'র অগ্রসর হইলে গিরিব্রজ নামক কেকয় 
রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া যায় । ৰ অ ৬৮ 

_প্রী অন্যপথ। 
' ভরত রাজগৃহ (গিরি ব্রজ ) হইতে পূর্ববাতিমুখে নির্গত হইয়া সর্বাগ্রে সুদামা নাষে এক 

 নর্দী পার হইলেন ) পরে হ্থা্িনী নামে পশ্চিমবাহিনী এক বিস্তীর্ণ! নদী উত্বীর্ণ হইয়া 
শত্রু লক্ঘন করিলেন। অনস্তর এ্লধান গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া মপরপর্বত 
নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিলেন। পরে শিলা! ও আকুর্বতী নায়ী ছুই নদী সস্তরণ 
করিয়া অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা! নানী 
নদী ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ৰন করিয়া চৈত্ররথ * কাননে গমন করিলেন। অনস্তর 
গ্জ। 1 সরস্বতী-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়! বীরমত্স্ত দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, 
তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুস্তু নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপত্রিবৃত। 
বেগরতী শ্রোতম্বতী কুলিঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া অছুরে কালিন্দী (যমুনা! ) দেখিতে পাইলেন। 
পরে অংশুধান গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় গঙ্গ' পার হওয়া ছুফর দেখিয়া প্রীগ্টপুরে 
চলিলেন । এবং এ স্থানে গঙ্গ! পার হইয়! কুটিকোষ্টিক! নদীতে উপনীত ও তাহ! উত্তীর্ণ 
হইয়া ধর্মবর্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন । তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া 
জদুপ্রস্থে, জনুপ্রস্থ হইতে বরুখ জনপদে উপস্থিত হইলেন, পরে উজ্জিহানা নগরীতে 
চলিলেন। পরে সর্বতীর্ঘ গ্রামে উপনীত হইয়া স্লোতদ্বতী উত্তরগা ও অন্তাগ্ত নদী 
পার হইলেন। অদুরেই হুস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিক নদী উত্তীর্ণ হইয়! লৌহিত্য গ্রামে 
কপিবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রয করিলেন। 
অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন। ভরত সাতরাত্রি ' 
কেবল পথে পথেই আসিয়াছিলেন |! অজ ৭১ 
( সসৈন্তে যাত্রাকালে অর্ধমাস লাগিম্লাছিল ।) উ ১৯. 

+ ॥ এটি প্র কুষের-কানন উৈজরধ নয়। 
+ এগ! জারী নন-“সীত/ নাষে জাঙবীর এক পশ্চিদবাহিনী শীখ!। ( এই খানটা বোধ হয় কল্সিত। ) 
! গৌড় ও বোম্বাই সংস্করণ রামাযণে পথের এই নাম সকলে প্রতেদ আছে। 
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পৃদ্ধী-সংস্থান-_কিছিছ! হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম পৃথিবী-বিস্তার (ভূ-বৃত্তান্ত )। 

বয়১--বনগমন কালে কৌশল্যা পনামকে বলেন, “উপনয়নের পর তোমার এই সতগ্ন বংসর 
বয়স হইক্নাছে | ছুতরাং (২৫--১৭- ৮) বৎসর বয়সে উপনয়ম। অ ২০ 

গৃহনিন্মীণ- _বশিষ্ঠ বজকর্ম প্রধান) পরম ধার্মিক, স্থবির, স্থপতি, বর্ণান্তিক তৃতা, তক্ষক, 
খণক, গণক, শিল্পী, নট নর্তক ও শান্্জঞ বিশুদ্ধপ্বভাব পুরুঘদিগকে আহ্বানপূর্ক 

. কহিলেন, “তোমরা অবিলম্বে রাজ। দশরথের নিদেশানুসারে যন্ঞকাধ্য মির্ধাাছে প্রবৃত্ত হও। 

বহু সহত্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাঁসোপযোগী আবাস নির্্মাণপূর্বক 
তাহ! বিবিধ ডরব্যে সুসজ্জিত করিয়। দাও । পরে ধিপ্রগণের নিমিগ্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম 

নানাবিধ অন্নপানসমেত শতসহন্র আলর প্রস্ততকর। ভৎপরে বছদূর হইতে আগত 

নৃপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পুরবাপী এবং ন্বপ্ধেশী ও বিদেশীদ্িগের * গৃহ শয়নগৃছ ও 

অশ্বশাল! নির্মাণ কর।......বছুতর ইতর লোকের সমাগ্রম হইবে, তাহাদিগের নিমিত 

শ্বরম্য গৃহমকল প্রস্তুত কর।” বা ১৩ 

বাঁলি-বধ--(বালী-ন্ুগ্রীব ছন্থযুদ্ধ লয়ে ) সুগ্রীব হীনবল হইয়! যুহুমু ছু চারিদিকে দৃষ্টিপাত 

করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহ! দেখিতে পাইলেন গ্রবং তাহাফে অতিশয় কাতর ঘোধ 

করিরা বালী বধার্থ ভূজঙগ-ভীবগ শর লক্ষ্য করিলেন। ***.** ্ী প্রদীপ্ত বন্জ্তুল্য.শর 

উনুক্ত হইবামাত্র বঙ্জের ন্তায় ঘোররবে বালীর বক্ষঃম্থলে গিয়া পড়িল। :.***--বালী 

তন্থবারা আহত ও শোখিত ধারায় সিক্ত হইয়া! পর্বতজাত পুপ্তিত অশোক বৃক্ষের স্ভায় 

ধরাশায়ী হইলেন । ***** রাম লক্ষণ সমভিব্যাহারে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং 

বহুমানপূর্ব্বক মৃদুপদ্গে সাহার সন্নিহিত হইলেন । তখন বালী বজগর্ব্ধিত রাহ ও মহাবল 
লক্ষণকে অবলোকনপুর্বাক কহিলেন, *** রাম, আমি বখন তোমায় দেখি নাই, তখন 

এইবূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত বুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি) এ সময়ে 

বাম আমায় কখন মারিবেল না । ****** আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন ফোন অনিষ্ট 

করি নাই এবং তোমাকে কোনকূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না ...... আমি তোমার সহিত 
: যুদ্ধ করি নাই, অন্তের উপর জুদ্ধ হইয়াছিলাম, তুমি কিহেতু আমাকে বধ করিলে ? 

**০** আমার মাংসও শাস্ত্রানুসারে তোমাদের ভক্ষ্য নহে.*"*". এক্ষণে বল দেখি, ভূমি 
আমায় বিনাপরাধে বধ করিয়! সাধুগণ মধো কি বলিবে? **** সর্প যেমন নিপ্রিত 

" ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তজ্জপ ভূমি অদ্হ্থ হইয়া! আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই 
কার্ধে অবশ্যই তোমান্ধ পাপ অর্শিতেছে। কি ১৬১৭ 

রাম এইনধপে তিরস্কৃত হইয়া কহিলেন, *...বালি, এই শৈলকানদপূর্ ভূবিতাগ ইন্জাকু- 
বংশীয় রাজাদিগের অধিরত, এই স্থানের মৃ পক্ষী ও মনুষ্যগণের ছণ্ড পুরস্কায় হারাই 

» এইখানে একটা “ভট" শন্ব আছে, অর্থ--“বীরপুরুষ* । কেহ কেহ “ভট"' ধরিয়া! “ভাট” অর্থ 

করিয়াছেম। | 
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করিয়া থাকেন। . এক্ষণে মত্যশীল সর্দলম্বভাব রাজা! ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্ব 

গ্রহণ করিয়াছেন । . ... দেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমর! এবং অন্তান্ নৃপতিগণ 
তাহার আদেশে ধর অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পধ্যটন করিতেছি, *-.এক্ষণে রাজ- 
নিয়োগে ধর্মকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্া ছুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান এবং 

তোম| হইতে রাজধর্ম্নের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, **. তুমি সনাতন ধর্ম উল্লজ্বনপুর্ববক, ত্রাতৃ- 

জায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ।. মহায্স! সুগ্রাব আছেন, হহার পত্বী রুম! শাস্ত্রানুসারে 

তোমার পুত্রবধূ, তাহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ অশির়াছে; তুমি খশুতষ্ট ও 
শ্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে . দণ্ড প্রদান কাঁরলাম**'যে ব্যক্তি কাম প্রভাবে 

ভগিনী ওরস-কন্তা ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রাতি বধদও বিহিত হইয়া গাকে। 

আর আমি বানরগণের সমক্ষে স্ুগ্রীবের সংকল্প সিদ্ধির জন্য গ্রতিশ্রত হইয়াছিলাম, এক্ষণে 

মাদৃশ. লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহ! উপেক্ষ! করিবে ; *** আমি ধর্ম ুরোধেই 

তোমাকে বধ করিলাম ।” 

আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন বধ করিয়া কিছুমার ক্ষুপ্ন নহি এবং তজ্জন্য শোকও করি ন। 

লেকে প্রকাশ্য বা অগ্রকাশ্ত ভাবে থাকিয়া সাগর পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কুট উপায় 

দ্বারা মুগকে ধরিয়। থাকে, মুগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্তের সহিত বিবাদে নিযুক্ত 

থাকুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক ঝ৷ অসাবধানই থাকুক, মাংসাশা মনুষ্য তাহাকে বধ করে, 

ইহাতে অণুমাত্র দেষ নাই। তুমি শাখামুগ যুদ্ধ করবা না কর, যুগ বলিয়াই আমি 

তোমাকে বধ করিয়াছি। কি ১৮ 

সীতা-শপথ-__রাম যজ্ঞ প্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া কুশলবের মুখে মনোহর আত্ম- 

চরিত গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বহুদিন ধরিয়া মুনি ও রাজগণের সহিত মধুর 

রামায়ণ শ্রবণ করিয়! গীতি প্রকে কুশীলব সীতার গর্ভজাত জানিতে পারিয়৷ দুতগণকে 

আহ্বানপূর্বক কহিলেন, “তোমরা ভগবান্ বাল্ীকির নিকট গিয়! আমার বাক্যান্থুসারে 

বল, "ববি জানকী সন্চবি্1 ₹ন, যদি তাহাতে কোনরূপ পাপম্পশ না হইয়া থাকে, তাহা 

হইলে তিন মহুধি বালীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়। আত্মস্/দ্ধ সম্পাদন করুন। 

আমি সৌন্দধ্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমে ও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অযশ সর্বত্র 
রূটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমার এই কলঙ্ক ক্ষলনের জন্য কল্য ঞরভাতে আসিয়। সভ। 

মধ্যে শপথ করুন|” -*** মহধি দৃতমুখে রামের অভি প্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন: 

"রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক, স্ত্রীলোকের পতিই দেবত| ) স্থৃতরাং তিনি যাহা 
কহিয়াছেন, জানক্বী তাহাই করুন । উ ৯৫ 

রামের আহ্বানে মহা মহা খাষগণ, মহাবল রাক্ষস ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শূদ্র এবং দিকৃদিগন্তবাসী 

্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত শপথব্য/পার প্রতাক্ষ করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন। ..... 

জাঁনকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনতমুখে মহর্ষির 
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পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন : চতুর্দিকে সাধুবাদ উখ্িত হইল, সভাস্থ সকলে শোক 

হুঃখে আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। - ..* বান্সীকি কহিলেন, প্রাসন্, এছ 

তোমার পতিব্রত৷ ধন্মুচারিণী সীতা......এই ছুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি 
সত্যই কহিতেছি, ইহারা তোমারহ ওরস পুত্র, আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী 
গুদ্ধস্বতাব।” *উ ৯৬ 

বান্মীকির কথ শ্রণণ করিয়া রাম কৃতাগ্রলিপুটে কহিলেন, “ভগবান আপ,,র বিশ্বান্ত 

বাক্যে যাদও জানকীকে শুদ্স্বভাবা বলিয়। বুঝিলাম, তথাপি আপাঁন যেরূপ কহিলেন, 

সেরূপ হউক, সীতা আমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করুন। আমি ইহাকে 

[নম্পাপ জানলেও কেধল লোকাপবাদভয়েই পারত্যাগ করিয়াছি, আপনি আমায় রক্ষা 

করুন। জানক্জীর উপর আমার পুর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক ।” 

, তরী সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পরি বাধু বহমান হইল। বাধুর স্পর্শস্ুখে সভাস্থ সকলে 

পুলকিত হইয়া উঠিল এবং ত্রেতাযুগেও বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ এই ভাবিয়। বিস্ময়ের 

সহিত বায়ুর এই অচিস্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। 

কাষায়-বসনা জানকী কৃতাঞ্জলপুটে অধোমুখে কহিলেন, “আমি রাম ব্যতীত অন্ত 

কাহাকেও যদ্দি মনোমধ্যে স্থান ন! দিয়া থাকি, তবে সেহ পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী (বিদীর্ণ 

হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি । যদি আমি কার়মনোবাক্যে রামকে অচ্চন। করিয়া 

থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীণ! হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। 

আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না, বর্দ এই বাক্য সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই 

পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি । 

জানকী এইরূপ শপথ করিভেছেন ) উত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য পিংহাসন 

ডাখত হইল; দিব্য রত্বন্ুশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা] মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। 

দেবী পৃথিনী বাহু প্রসারণপুর্বক জ্ানকীরে লইয়া এ সিংহামনে বসাইলেন, সিংহাসন 

সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। ত 

তদদর্শনে যন্রবাটস্থিত খষ ও রাজগণ যারপর নাই বিশ্মিত হইলেন; এ সময়ে সমস্ত 
জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়! রহিল । উ ৯৭ 

জানকী রসাতলে প্রবেশ কৰিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ; তখন 

রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দগুকাষ্ঠে ভর দিয়া ছুঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে 

রোদন করিতেছিলেন। ও 

রাম বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোক ও মোহে আকুল হইয়া কহিলেন, “দেবি বনুদ্ধরে, 

আমার সীতাকে আমিয়! দাও... এক্ষণে হয় সীতাকে দাও, নয় বিদীর্ণ হও, আমি পাতাল- 

তলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়! কাহার সহিত বাস করি।...তুমি শীত্ব সীতাকে আন ; যদি 

এখনি ভীহাকে বাতিল হইতে না আনিয়। দাও, তাহা হইলে আমি তোমায়: পর্ধত 
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কনের সহিত্ত নির্শল ফরিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং পমণ্ত জলমণা 
ভইরা যাক ।” 

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ বক্ষ! রামকে কহিলেন, “রাম তুমি সন্তপ্ত হইওনা ..ভুষি যে 
খ্বয়ং বিষুর অবস্তার, তাহা! আপনিই প্মরথ করিয়া দেখ; লীতা সাধবী ও সচ্চরিত্রা এবং 

তোমাতে একান্তই অন্ুরাগিণী ; তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপন্ঠার বলে পরমনুথে 

মাগলোক হাত্র! করিয়াছেম। স্বর্থে পুরস়্ায় ডোমার সহিত সমাগম হইবে । উ ৯৮ 

(এই লময়ে ক্গাম ব্রঙ্জার জাদেশে উত্তর-কাণড শ্রবণ করেন । ) | 
অহাপ্রস্থান- রাম অর্ধঘোজনের অধিক পথ অতিক্রষ করিয়া! পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা 

মরযুকে দেখিতে পাইলেন । তিনি এ তরঙ্গনঞ্জুল আবর্তবছল নদীয্ কিয়দ্দ,র অতিক্রম 
করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন, সেইস্থানে সর্ধ সমভিব্যাহার়ে উপস্থিত হইলেন । 
চতুর্দিকে তুমুল ভূরবীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন । 

এই অবসরে পিতামহ ব্রচ্ধ! অস্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, প্বিষ্কো৷ ! শ্র্শে আগমন কর 

তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ, এক্ষণে সুখী হও। তুমি অস্থরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত 

স্বখরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষবীমুত্তি ব আকাশ 'আপনার যে শরীরে ইচ্ছাঃ সেই 
শরীরে প্রবেশ কর। ভুমিই লোকের পতি, তুমিই অচিত্ত বস্ত পরিচ্ছেদ ও কাল পরি- 
চ্ছেদ্ের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্বপরিগৃহীত| বিশাললোচন! মায়। 

বাতীত আর কেহই তোমাকে জানে না । মহাতেজ, এক্ষণে আপনার ঘষে শরীরে ইচ্ছা 
তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।” 

মহামতি রাম ব্রক্গার এই কথ! গুনিয়! ভ্রাতগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ 

 করিলেন। দেবগণ এ বিষুঃময় দেবতাকে পুজা! করিতে লাগিলেন । উ ১১৪ 

পায়স-বিভাগ-__রাজ। দশরথ দরিদ্রের অর্থলাভের স্তায় প্রজাপতি প্রস্তুত দৈব পায়স প্রাপ্ত 

হইয়! অস্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রধান মহিষী কৌশলাকে কহিলেন, 
শপ্রয়ে! তুমি পুত্রোৎপন্তিবু নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর।” এই বলিয়া দশরথ কাহাকে 
অমৃত্ততুল্য সেই পান্সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন, তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে 
নুমিরাকে স্বীয় পাসের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজ! 

দশরথ ভাহ! কৈক্ষেয়ীকে প্রান করিয়! সুমিত্রাকে তাহারও অর্দাংশ দিতে অন্থরোধ 
ফরিলেষ। এইনূপে রাজা দশরথ সহধর্শিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ 

প্রদত্ত পায়স গ্রদান করিলে রাজমহিষীর! তাহার ঈদৃশ “অপক্ষপাত দর্শনে যখোচিত সন্ত 
হইলেন । বা ১৬ 

ক্বেহ কেহ প্অর্থাংশ” ০০$ ধরিয়া! ভাঁগ করিয়াছেন কৌঁশল্যা $, কৈকেয়ী $, 

লুমিতা (৬+৮-$1 বা ১৬,২৭ টীকা 
অস্ত্রবিষয়ক পুরাবৃত্ত--পূর্বে কোন এক সতভাশীল খহি শান্ত মৃগবিহ্গে পুর্ণ বনমধে 
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স্ডপঃ সাধন ফরিতেন। একদা ইন্দ্র তাহার তপশ্তার বিদ্ধ কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ 
করিয়া অসিত্ন্তে উপস্থিত হন এবং তাহার নিকট স্তাস স্বরূপ এ খড্গ রাধিয়া দেন। 

তাপস স্তাস রক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ ভয়ে খড় গ্রহণপূর্বক বনমধ্যে বিচরণ 
ষরিতেন, ফলমুল আহ্রণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি প্র অন্ত্র ব্যতীত 
যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সন্ভত উহা! বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব 

আশ্রয় করিলেন, প্রাণী হত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন এবং অধর্থে 
লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন। 

€.অকারণে দগ্ডকারণোর রাক্ষগণকে বিনাশ কারবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করাইতে সীতা 

ক্মকে এই গল্প করেন। ) : 

এই উপাথ্যান গুনাইয়। লীতা কহিলেন, “নাথ! যাহ। তপোবনের ধর্ম, তুমি তাহারই 
সন্মান কর) অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একাস্ত কলুষিত হইয়া! থাকে। তুমি পুনরা় 

অযোধ্যা গিয়। ক্ষত্রিয়ধন্্দ আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপূর্ববক বনবা্সী 
হুইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রু গু 

স্বশ্তর* অত্যন্ত গ্রীত হইবেন । ++... তুমি শুদ্ধসত্ব হইয়। এই তপোবনে ধর্্মাচরণে প্রবৃত 
হও ।” জা ৯ 

ধ্যাধ-কপৌতি সংবাদ--একদ! কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়! আশ্রয় লইয়াছিল, এ 'বৃক্ষে 
একটি কপোত বাস করিত, ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্ত কপোত তাহাকে 

শরণাপন্ন দেখিয়া! যথোচিত আদর পূর্বক স্বীয় মাংদে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। ল ৯৮ 

(রাম স্থগ্রাবকে বলেন, “যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক 
শরণাগত বিভীষপকে কিরুপে বিনাশ রুরিৰে। ) 

ব্যাত্র-ভন্লুক কাহিনী কোন ব্যাধ ব্যাপ্ত কর্তৃক অনুস্থত হইয়া একটি বৃক্ষে 'আরোহশ 
করে। এ বৃক্ষে এক ভণ্তুক বাস করিত । ব্যান ভন্গুককে কিল, দেখ, ব্যাধ আঁমা- 

দিগের পরম শ্র, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া! দাও ।” ভঙ্গুক কহিল, যে ব্যক্তি 

. আমার আশ্রয়ে আদিয়াছে, আমি তাহাকে ফেলিয়া! দিতে পারিব ন11” এই বলিয়া! সে 

নিদ্রিত হইন। তখন ব্যান্্র ব্যাধকে কহিল, প্ব্যাধ তুমি এই নিদ্রিত ভন্লুক বৃক্ষ হইতে 
ফেলিয়া দাও।* ব্যাধ তাছাই করিল। কিন্ধ অভ]ান বলে বৃক্ষের শাখাস্তর 'অবলঘ্বন 

করিয়! আত্মরক্ষা করিঙ্গ। তখন ব্যাত্র কহিল, “ভন্্ুক এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী 

হইয়াছে, এখন তুমি উহাকে *র্ক্ষ হইতে ফেলিয়! দাও।” কিন্তু ভন্নুক কহিল, প্ব্যাথ 
ক্ভাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমপ্পশ করিতে পারি না।” জ ১৩৪ 

এ মময়ে অবস্ঠ শশুর? (দশরথ ) জীবিত ছিলেন ন|,. এখানকার অর্থ শ্বর্গে মর্্ে যেখানেই খাকুষ 
... ঝ্রীত হইবেন । 

২৮ 



২১৮ রামার্মপ-উত্ত। 

(রাবণ বধের পর হনুমান অশোককাননে লীতাঁকে সম্ভাষণ করিতে গিধা রঙগিণী রাঙ্ষণী- 
গণের উপর অত্যাচার করিতে চাহিলে, দেবী তাহীকে এই গল্প শুনাইয়! কহেন, “সর্ব 

ক্ষমা কর! উচিত, আর্ধ্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্থকেও শুভাচারীর তুল্য দয় করিবেম।) 

অধন্মের ইতিবৃত্ত-_ সত্যধুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্তা করিতেন, অন্ত জাতির তদধিষয়ে 
, আদৌ অধিকার ছিল নাঁ। ব্রাঙ্গণের! সর্বপ্রধান। ত্রেতাধুগে মন্থষ্যের ব্রঙ্গো আত্মবুদ্ধি 

শিথিল হইয়! যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। ত্রেতায় তপত্থা 

ক্ষকরিয়-সাধারণ হইল। ত্রেতায় উতয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। এই অবস্থায় 
 চাতুষ্পদ অধর্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবিভূতি হয়। দ্বাপর যুগে অধর্্থ ও অনৃত বর্ধিত 

হইয়াছিল এবং তপন্ত। বৈশ্ত বণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য ত্রেতা ও গ্বাপর এই 

তিন যুগে তগস্ত ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্ত 

এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। কলিধুগই শূদ্রের তপস্তার প্রকৃত সময় 

 শুদ্র জাতির অন্তযুগে তপস্তা! অতিশয় ধর্ম । উ ৭৪ 

('ত্রেতায় শৃদ্র তপন্! করিয়াছিল, তাহাতে রাম-রাজত্বকালে বিপ্রবালগকের অকাল- 

মৃত্যু ঘটে। ) 

পশুপক্ষীর বরলাঁভ---উশীরবীজ দেশে রাজ! মরুত্ব দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, 
পৃথিবী পর্যটনে প্রবৃত্ত রক্ষরাজ রাবণ যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হয়, তখন দেবগণধ এ বরলাভ- 

গর্বিত দুর্জয় রাক্ষসকে দেখিয়। পরাতবভয়ে তিধ্যকৃযোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। ইন্দ্র 

ময়ূরের, যম কাকের, কুবের ককলাসের, বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর 

দেবতাও অন্তান্ত জীব্জন্তর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন । 

রাবণ প্রস্থান করিলে দেবগণ তির্্যক্ জাতির প্রতি সত্তষ্ট হইয়। স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। 

তখন ইন্দ্র মযুরকে কহিলেন, “অতঃপর তোমার আর তুজঙ্গ ভয় থাকিবে না, তোমার 
গুঞে সহম্র নেত্র শোভ| বর্ধন করিবে।” পূর্বের ময়ূরের পুঞ্জ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের 
বরদান অবধি উহা! নেত্রসসূহে, চিত্রিত হয়। 

যম কাককে কহিলেব, “আমি অন্যান্ঠ প্রাণীকে যে সমস্ত রোগ যন্ত্রণা দিয়! থাঁকি) তোমার: 

তাহা কদাচ ঘটিবে ন7া। আমার বরে তোমার মৃত্যু ভয় তিরোহিত হুইল, যাবৎ মনুষ্য 
তোমাকে বধ না করে, তাবৎকাল পর্যযস্ত তুমি জীবিত থাকিবে ।” 

বরুণ গঙ্গাজল-বিহারী হংসকে কহিলেন, “তোমার বর্ণ চন্দ্রমগ্ুল ও ফেনরাজির ন্তাঁয় ধবল 
ও মনোহর হইবে, জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌনধ্য, তুমি সততই সন্তষ্টীথাকিবে।” 
পূর্ব্ে হংসের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না) পক্ষের জগ্রভাব নীল এবং ভূজধধ্যে প্রামল 
বর্ণ ছিল। 

কুবের কৃকলাসকে কহিলেন, “তোমার বর্ণ স্বর্ণের গ্ঠাঁয় হইবে এবং তোঁমার মস্তক 'নিয়ত 

বর্ণবৎ উজ্জল থাঁকিবে।” উ ১৮ 



বিবিধ-তন্ব । ২১৯ 

হস্তী ও বানরের পুর্বববৈর* _বানর যুখপতিগণের পরিচয় দিতে দিতে সারখ রাবণকে 
রুহিলেন, -*ত দ্রিকে মহাবীর প্রমাক্ষী, উনি হন্তী বানরের পূর্বটবর ম্মরণ এরং গজ- 

যুখপত্িগণকে ভয় প্রদর্শনপুর্্বক গঙ্জার উপকূলে পর্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশার়ী ও 
বানরগণের নেতা, উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া বন্ধ মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়! 

থাকেন। ধর মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্বতের এক শাখ! আশ্রয় 

পুর্ববক অবস্থিতি করেন। ল ২৭ 

'পন্মরনে"হস্তীর আখ্যান-_রাবণ বিভীষণকে কঠোরবাক্যে কহিলেন, “একটি জ্ঞাতি 

আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়।....**পুর্ববে পন্মৰনে কয়েকটি হস্তী পাশ হস্ত 

_ মন্ুষ্যকে দেখিয়া! যাহা কহিয়াছিল শুন। হস্তীর! কহিল, প্দেখ, আমর! অন্তর অগ্নি ও পাঁশকে 
তাদৃশ ভয় করি না, স্থার্থন্ধ স্তাতিবর্ই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ, তাহারাই আমা- 
দিগের গ্রহণ কৌশল অন্যের নিকট উদ্তাবন করিয়৷ দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্ব(পেক্ষা 
কষ্টকর।” ল্-১৬ 

অরাজক রাজ্য'''**'** অরাজক দেশে বীজ বপন হয় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার 

এবং ভার্ধ্যা ভর্তার বশীভূত হয় না-...*.অরাজক দেশে সত্য ব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত 

হয়, অরাজক দেশে মানবের! হ্বষ্ট হইস্া। কোন সভা সংস্থাপন অথবা. রমণীয্প উগ্ভান, ও 
পুণ্যজনক গৃহ সমস্ত নির্মাণ করিতে পারে না, অরাজক দেশে ছিজাতিগণ যাগশীল হন না 

."বনুধনশালী দ্বিজগণ মহাষজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও খাত্বিকর্দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণ প্রদান 

করেন না, যাহাতে নট ও নর্তকেরা প্রন হইয়া থাকে, তাদৃশ উতসর সকল ও রাজ্য 
শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অরাজক দেশে বক্ততা- 
শীল ব্যবহারোপজীবিগণ বক্তত৷ দ্বারা সিদ্ধার্থ হইয়া বস্তুতাপ্রিয় জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত 
হনন|। অরাজক দেশে সাঁয়ংকালে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত! কুমারীর! ক্রীড়ার্থ দলে দলে 
উদ্যানে গমন করিতে পারে না, অরাজক দেশে প্রভূত ধনশালী ক্ৃষিজীবি ও গোরক্ষ- 

দ্বীবিগণ নির্ভয়চিন্তে দ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করিতে অসুমর্থ হয়, অরাজক দেশে বিলাসী 
. টের! নারীগণের সহিত শীপ্রবাহী বাহন দ্বারা অরণ্য মধ্যে গমন করিতে পারে না । ...... 

অরাজক দেশে পরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে 
বিবিধ পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না। 

" অরাজক দেশে সৈনিকেরা ও যুদ্ধে শত্রদ্িগকে সহা করিতত পারে লা ...... অরাজক দেশে 

বন বা! উপবন মৃধ্যে শান্রবিশারদ*ব্যক্তির!. পরস্পর শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া অবস্থান করিতে 
পারে না| ..১.০, যে সরুল পর্শমর্যাদা লজ্ঘনকারী . নাস্তিকের সর্ব রাজদণে দণ্ডিত 

হইয়া 'মভিভূত হইয়াছিল, ভাহারাও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রৃত্ব স্থাপনে উচিত হুয়। অ ৬৭ 
শা শোপিস পপ ৮ 

পাশ পিপি পপ 

* পুরাণ অনুসারে হনুমানের পিত| কেশরী হস্তী রাঁপধারী এক দ।রবকে সহায় করেন এবং এই ঘটন। লই 
হস্তী-বানরের বৈগ উপস্থিত হয়। ' 
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টির (১) বনে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, . 

,* ভ্রাতঃ তুমি দেবগণ, পিতৃগণ) গুরুগণ, ভূত্যগণ; পিতৃতুল্য গণ ও ব্রাঙ্গণগণকে 

সর্ধতোভাবে মানত করিতেছ ত? :...... ভ্রাতঃ শূর শান্তরজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ 

; আত্মসম: ব্যক্তিগণকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? ..-*- তুমি নিদ্রার বশীভূত হও নাই ত? 

', রাত্রি শেষে অর্থপগ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি-একাকী অথব! অনেকের সহিত মস্ত্রণা 

করত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? ***** তুমি 

সহত্র মূর্ঘ পরিত্যাগ পূর্বক একজন পগ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছ। কর ত1 
'যে সকৰা অমাত্য উৎকোচ. গ্রহণ করেন না, যাহার! পুরুষানুক্রমে অমাত্য কার্ধা পরী 

আগিতেছেন এবং ধাহাদিগের বাহ্ ও আস্তরিক্্িয় শু সেই সমন্ত শ্রেষ্ঠ অমাতাকে উৎকৃষ্ট 

কর্ধে নিযুক্ত করিতেছ ত? ****। তোমার ধাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত 

উত্যক্ত হয় নাই ত? ****** সৈম্তগণের যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন যাহা 

' সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতে বিলম্ব করনা ত? ***** গ্রধান 

হইতে প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার উপর সন্তষ্ট আছেন ত? -** অষ্টাদশ তীর্থ* ও পঞ্চদশ 

ভীর্থচর দ্বারা বিশেষরূপে বিদিত হইতেছে ত? নিষফাজিত বৈরিগণ পুনর্ধার আগমন 

করিলে তাহাদিগকে দুর্বল বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর নাত? '***** তুমি লোকায়- 
তিক উপাধিধারী চার্বাক-মতামুসারী অথব! শুক তর্কনিপুণ ব্রাঙ্গণগণকে সেবা! কর না ত? 

০০০০০ কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানিব্বাহকারী বৈশ্তগণের প্রতি তুমি গ্রীতিমান 

আছে ত? ১.১, তুমি স্ত্রীলোক সকলকে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে 

শরন্ধা কর না ত? তাহাদিগের নিকট অ'প্রকাশ্ঠ বৃত্তান্ত প্রকাশ কর নাত *****, 

তুমি প্রতাহ আপনাকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? 
চি তোমার আয় অধিক বায় অন্ধতর হইতেছে ত? নট নর্তক ও গায়ক প্রতৃতি 

অপাত্রে বায় করিতে তোমার ধনাগার শৃন্ত হইতেছে না ত1-*****সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা 
অপবাদে দোষী হইয়! হত হইতেছে না ত? চোররূপে যে ব্যক্তি নিশ্চিত হয়, পালকগণ 
ধনলোভে তাহাকে মুক্ত করে না ত? ... "তুমি অর্থ কাম ও ধর্মকে বিভক্ত করিয়া 

যথাকালে সকলকেই সমভাবে সেবা! করিতেছ ত ?...চতুর্দশ প্রকার রাজদোষ পরিবজ্জন 
করিয়াছ ত?.** দ্শবিধ কাম দোষ, পঞ্চবিধ ছুর্গ, চতুর্ববর্গ, সপ্তাঙ্গ রাজা, অষ্টবর্গ, ব্রিবিধ- 
বিদ্যা, ষড় গুণ, পঞ্চবিধ দৈব বিপদ, পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত, চারি রাজরুতা, বিংশতি বর্গ,পঞ্চ 

. প্রত্কতি, দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, সন্ধিবিগ্রহার্দি ফড়_বিধ গুণ এই সকল মধ্যে 

 ত্যাঞ্য ও গ্রাহথ অংশ সকল যথাবৎ বিজ্তাত হইয়! অন্ুক্ঞা প্রচার করিতেছ ত1...বেদ- 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার নিকট বেদ সকল সফল হইতেছে ত-***ধর্শরতি ও 
স্তুতি দ্বারা ধারা সকল হইতেছে ত? এই মকল কথিত বিষয়ে যেমন আমার আমুষ্য 
যশস্ত ও ধর অর্থ কাম সমন্থিতা বুদ্ধি স্থিরতর আছে, তোমারও ত সেইন্ধপ।' অ ১৯৯ 



বিবিধ-তত্ব। ২২১ 

€২) সুর্পনথা রাবগকে কহিলেন,-_ 

যে রাজ। গ্রাম্ভোগে আলক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুন্ধ হয়েন, এজারা তাহাকে শান মধ্যবর্তী 
অগ্রির স্ায় সমাদর করে না। যেরাজা স্বয়ং কাধ্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজা ও 

সেই সমস্ত কার্যের সহিত বিনষ্ঠ হয়েন। যিনি মহিলা! গ্রভৃতির অধীন, ধাহার দর্শন অত্তি 
ছুলত, এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পন্বযুক্ত নদী 

ত্যাগ করিয়া থাকে, তন্রূপ প্রজার! দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে. 
টু চদিগের চর কোষ ও নীতি আয়ত্ব নহে, সেই মহীপতিরা প্রারুত ব্যক্তির তুল্য । 

১. শ্দঘপেরা টর ছারা দূরস্থ সমন্ত বিষন্ন দর্শন করেন, ভাহার! এই কারণেই পীর 
 বলিয়! উক্ত হন ।......অল্ম প্রদাতা তীক্ষম্থভাব প্রমত্ত গর্বিত ও শঠ নরপতি বিপনন হইলে 

প্রজার! তাহাকে রক্ষা করিতে যত্ব করে না। যে মহীপতি অতি মানী ও ক্রোধনস্বভাব 

হন, ঘিনি মনে মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন, এবং যাহাকে কেহ কোন বিষয় 
উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না, ব্যসনকালে তীয় আত্মীযগণও তাহাকে হনন করে। 

৮* ০০, যিনি নয়ন দ্বারা! প্রনথপ্ড হইয়াও নীতিরূপ নেত্রত্বারা জাগরণ করেন, এবং ধাহার 

ক্রোধ ও প্রসঙ্গ কাধ্যদ্ারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। আ! ৩৩ 
(৩) কুস্তকর্ণ রাবণকে কাঁহলেন,_যে নরপতি বিচারানস্তর কর্তব্য ক্ষয় বৃদ্ধি স্থান ও 

সামাদির বিষয় চিন্তা করিয়৷ সচিবগণের সহিত কর্মসকলের আরাস্তোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পত, 
দেশকাল বিভাগ, বিপত্তিপ্রতিকার ও কাধ্যসিক্কি এই পঞ্চধা মন্ত্রণ করিয়া কাধ্য করেন, 

তিনি নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হন না।-..যে বুদ্ধিমান নরপতি যথাসময়ে সচিবগণের সহিত 
সাম দান ভেদ বিক্রম প্রকাশপূর্বক পঞ্চবিধ যোগ নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম অর্থ ও 

কামবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয় কার্য করেন তিনি কখনই বিপদাপন্ন হন না। ল ৬৩ 

বাল্মীকি-আশ্রম-(১) গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ( ভরদ্বাজাশ্রম প্রয়াগ ) হইতে সার্ধযোজনঘর 
দুরে অরশ্যমধ্যে চিত্রকুট পর্বত, তাহার উত্তরপার্শ দিয্না নদী মন্দাকিনী প্রবাহিত। 

যমুন। নদীর দক্ষিণ দীরস্থ পথ ধরিয়া কিয়দ্দ'র গমন' করিয়া পরে সেই পথের চুইটি শাখ। 
: পথের মধ্যে বামভাগস্থিত দক্ষিণদিক্বত্তী যে পথ। সেই পথ দিয়া রামের কুটির। অ ৯২ 

বান্ীকি আশ্রম ইহার সন্গিকট। অ ৫৬ 

(গঙ্গা বা তমনা নদী ইহার নিতাস্ত নিকট নহে।) 

(২) সম্ভবতঃ চিত্রকূটে রাম-ভরত-নমাগমের পর চিন্রকূটবাসী খাধিগণ যখন রক্ষোভয়ে 

 রাম-কুটির-পান্লিধ্য হইতে সরিয়া যান (অ ১১৭) বান্দীকিও সেই সময়ে স্বীয় আশ্রম 
পূর্যাভিমুখে সরাইয়া আনিয়! গজ-তমসা-সঙ্গম-স্থলে স্থাপিত করেন। 

তমসা-তীরস্থ আশ্রমে খষি রামায়ণ রচনা করেন। বাং 

লক্ষ সীতাকে লইয়! রখারোহণে ছই দিনের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ পাঁরেই বান্ীকি.-আশ্রম 
স্সিধানে জাসিয়। দেবীকে বিসর্জন করেন। উ 4৬ ৫৭ 



২২২ রামায়ণ-তত্ব । 

তমসা তটিনী-(১) অযোধ্যার অনতিদূরে এক নদী । | | 

বনগমনকালে রাম প্রথমে এই নদী অতিক্রম করেন; প্রথম রাত্রি এই নদীত্ীরে অতি- 

বাহিত হয়। অ. ৪৩ 

গঙ্গা! এখান হইতে অনেক দক্ষিণ । 

(২) আশ্রম দমীপবর্তী তমস1-তীরে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান বান্সীকির বদন- 

কমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয় । রঃ বাঁ২ 

এই আশ্রম গঙ্গ। পার হইয়াই লক্ষ্মণ পাইয়াছিলেন। ৭ , উ&৭ 

সুতরাং এ তমসা গঙ্গার অতি নিকট। দক্ষিণ। অযোধ্যা হইতে রথারোহণে এই স্থান 

_ ছুই দিনের পথ। উ ৫৬ 

সময়--পখৎশবর্ধে রামের বিবাহ, সীতার বয়স তখন ছয় বসর। বিবাহের পর দ্বাদশ 

বৎসর অধযোধ্যায় সুখে অতিবাহিত হয়। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে ( চৈত্র শুরু- 

দশমীতে ?) অও 

রামের বনগমন--সীত তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় | আ৷ ৪৭ 

পঞ্চদিনে চিত্রকুটে আগমন দশ বর্ষ বন হইতে বনান্তরে অতিবাহিত করিয়৷ শেষে পঞ্চ- 

বটাতে কুটার রচিত হয়। এইথান হইতে চতুদ্দিশ বংসরের প্রথমেই ( সম্ভবতঃ মাঘ মাসে ) 

পীত। অপহৃতা হন। অ। ১১ 

দশ মাস পরে সম্পাতি মুখে সংবাদ পাইয়! হনুমান অশোককাননে সীতাকে দেখিয়া 

আসেন। সু ৩৭ 

কিঞ্চিদধিক এক মাঁস পরে রাম আসিয়! লঙ্ক! অবরোধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে এক 

কৃষ্ণ পক্ষে * রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়। 

শুরু পঞ্চমীতে রাম ভরদ্বাজা শ্রমে উপস্থিত হন যষ্ঠীতে অযোধা। প্রবেশ ।  ল ১২৬ 

অযোধ্যায় আসিয় রাক্ষদ বানরগণের দ্বিতীয্ন শিশির মাস সুখে অতিবাহিত হয়। উ ৪৯ 

ইছার অল্প পরে গর্ভাবস্থায় সীতার বনবাস রামের বয়স তখন প্রায় দ্বিত্বারিংশ, সীতার 

প্রাঁ় তেত্রিশ বর্ধ। উ প্রন. 

অল্পদিন পরে লবণ বধার্থ যাইবার কালে বান্মীকি আশ্রমে শত্রন্ন শুনিয়া যান, তথায় সীতা 
যমজ কুমার প্রসব করিলেন। উ ৭৯ 

* পূর্নিমা_নুবেল পর্বতে আরোহণ । প্রতিপদ- যুদ্ধারস্ত। রাতে নাগপাশ। দ্বিতীয়া- ধুস্রাক্ষ বধ। 

তৃতীয়- বন্দর বধ । চতুর্ধা_ অকম্পন যধ। পঞ্চমী_-গ্রহন্ত বধ । বঠী রাবণ ভঙ্গ । সপ্তমী _কুন্তকর্ণ 

বধ। অষ্টী-অতিকায়াদি বধ। নবমী- ইন্ত্রজিতের তরঙ্ষান্রপ্রম্নোগ । দশমী-_নিকুন্ত বধ (ব্াত্রে মকরাক্ষ 
বধ) একাঁদণী হইতে ত্রয়োদশী-_ইন্ত্রজিত বধ 1--চতুর্দী__মূজ বলনাশ । অমাবস্যা রাবণ ৰধ।' 

( রাম।য়ণে ৭ দিবারাত্র জবিরাম রাম রাবণে যুদ্ধ । | ৰ লন ১০৯ 
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খাদশ ধংসর পরে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে শক্রপ্র সেই আশ্রমে লবকুশের দুখে স্নামারণ 
গাঁন গুনিয়াছিলেন। উ ৮৪ 

ইহার অল্প পরেই রামের অশ্বমেধ। এই যজ্ঞফালে লবকুশেষ গান, সীতা শপথ, দেবীর 

পাতাল-প্রবেশ। রামের বয়স এ সময়ে প্রা পঞ্চান্ন সীত! ৪৬ বর্ষীয়! । উ ৭১ 
ইহার পর জানকীর হিবগ্মরী মূর্ভিকে পার্বর্তিনী করিয়া বহু যাগ ধষ্ত সমাধানাস্তে (কাল 
পুর্ণ হইলে ) লক্ষ বর্ধন ) অল্পদিন মধ্যেই সরযূ-জলে দেহত্যাগ । উ ১১৩ 

সত্য- সত্যপরায়ণ রাম জাবালিয় বাক্য শ্রবণ করিয়! তদ্বক্ত বচনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক 
ছুসঙ্গত সাধুবাক্যে কহিলেন, “আপনি আমাধ ছিত কামনা করিয়৷ এক্ষণে যে সকল কথা 
কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্তব্য হুইয়া আপাততঃ কর্তব্যের স্তায় এবং অপথ্য হইয়াও 

পথ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে । মর্ধ্যাদা-বর্জিত পাপাচারসমন্থিত ও বিপরীত ব্যবহার- 
প্রবর্তক শাস্ত্রে আসক্ত পুরুষ লাধুসন্লিধানে সম্মান-ভাজন হয় না। মনুষ্য কুলীন 
হউক ব| মাই হউক, শুটি হউক বা অশ্ুচি হউক, চরিত্রই তাহাকে স্থবিখ্যাত 

করে-.*সত্য বাক্য ও সর্বভৃতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র, স্থতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং 
ঈত্টেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । খধিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া 

থাকেন। ইহলোকে ঘিনি লত্যবাদী হন, তিমি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। 

সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ হয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে। 

সতাপরায়ণ ধর্শই সংসারে সকলের দুল বলিয়! উক্ত হইয়া! থাকে। লোকে সত্যই ঈশ্বর 
অর্থাৎ ঈশ্বর স ঠ্যপদবাচ্য ; ধন সতত সত্যেই আশ্রিত্ত রহিয়াছে । সত্যই জগৎ প্রভৃতি 

সমস্ত পদার্থের মূল, সত্য হইতে পরম পদ আর কিছুই মাই ।-...**বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত... 

**-মানব মাত্রেই সত্যপরায়ণ হইবে ।...***সত্য প্রতিজ্ঞ সদাচার পিতা আমাকে সত্যপালন 

জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্য ধর্ম অবগত হইয়াও কি জন্ত পিতৃ আজ্ঞা পালনে 
পরাত্ুখ হইব? আমি :সত্য প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত আছি, অতএব লোভ মোহ ঝ 

অজ্ঞানতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া! পিত্তার সত্যস্বরূপ সেতু তেব করিব না।"...".আমি পিতার 
নিকট এইরূপ “বনবার্ধ কন্পিব+ প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্জ্রীতি গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্বক কি 
প্রকারে ভরতের কথা রক্ষ। কবিব? অ ১০৯ 

চর্দান্ত ভয়রহিত নৃশংস পুফঘখাদক গর্বিত য়াক্ষদ এই স্থানে তাপসগণফে উৎগীড়িত 

করিতেছে'*****তাহার৷ তপশ্থিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীতৎস ক্র,র ভীষণ 

অনুখদর্শন মানারূপ বিকট বূপধারণপূর্বরক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাহারা! 
পাপজনক ও অগুচি পদার্থ প্রক্ষেপপূর্বক তাঁপসগণের অপকার করিতেছে এবং সেই 

অসাধু মিশাচরেরা পুরোবর্তী মৃহস্বভাব মুনিগণে পীড়ন করিতে অবিরত প্রস্তত রহিয়াছে? 
আশ্রমাভ্যন্তরে অঙ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ববক নিদ্রিত ও অচেতন তাপস সকলকে বিনষ্ট 
করিয়া হর্ষপ্রকাশ ফরিতেছে। হজ্ঞবপ্ধ আবস্ত হইলে ক্রক্-ভাও প্রতৃতি যজ্ঞ পাত্র 
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সমুদয় দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে 7) হোমাগ্লিতে জলসেচম করিতেছে এবং জলাহরগ পাত্র 
কলস সকল ভগ্র করিয়া! দিতেছে। জ.১১৭ 

বনমধ্যে এক মহাঁশন্দকারী পর্বতশৃঙ্গ সৃৃশ রাক্ষস দৃই হইল । সেই ঘোরদর্শন বিকটাকার 
“ ঝ্াক্ষসের চক্ষু নিতান্ত গভীর, বর্ন অতি বৃহৎ, উদর অতি বিশাল ও অবয়ব সংস্থান 

অতি বিষম। স্ুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসার্ ও রুধিরাক্ত ব্যাত্রচ্ব পরিধান করিয়াছিল 

| মুখ ব্যাদান করিলে, কৃতান্তকষে দেখিয়! যেমন ভয় হইয়া থাকে, তান্ত্রাকে দেখিয়াও সম্ত 

প্রাণীরই ভয় হইত। " . আব 

| যাগ-যজ্ঞ | 

( পূজ।, আচার, বিস্কা। শিল্প) 

(ক. যজ্ঞাদি-_অগ্নিষ্টোম,১ অতিরাত্র,১ অভিজিৎ,১ অশ্বশেধ,১ আন্তোর্যাম,১ আমুগ্টোম,১ 
উকৃথ,১ গোমেধ,৫ গোসব৪, জ্যোতিষ্ঠোম,১ দর্শ5 পুজরেষ্টি,ং পৌগুরিক৪ পৌর্ণমাস,৩ বন্ছ- 

স্র্ণক,৫ বাজপেয়,৪ বিশজিত,১ বৈষণব,৫ মহেশ্বর,৫ রাজহৃয়,৫ শ্বাহাকার৩ ও বষটকার 

লাধ্য,৩ যাগ যজ্ঞ। ( প্রবর্গ্যনামক ব্রাঙ্গণোক্ত ক্ম,১ উপসর্গ নামক ইষ্টি বিশেষ,১ অতিদেশ 
শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্ধ্য১ ) | (বা ১৪১৫) বা ৫৩; প১২৯)উ২৪।) 

(খ) পুজা-অঙ্জ__যাগ, যজ্ঞ, হোম, দান, ধলি, জপ, মন্ত্র তর্পণ। যোগ। নিয়ম 

( চাতু্ান্ত )। উ ৫১ অ৩৩ 

( গ) হোম-উপকর্ণ--দধি, দ্বত, অক্ষত, মোদক, লার্জ, হবনীযব দ্রবা, স্বেতমাল্য, 
পায়স, ক্ুশর ( তিল, মধু তুল ) সমিধ পূর্ণকস্ত, মধুপর্ক সর্ষপ,। অ২০। ২৪ 

(ঘ) খধি-ম্ুলভ-উব্যাদি- কুশ, কাশ, সমিধ) ক্রক, কুম্থম, পানপাত্র। বা. ৩৪ 

কলস, বন্ধল, কৃষ্ণাজিন, বজ্ঞস্ত্র, কমগ্ডলু, আসন, কৌগীন, কুঠার, মুক্তানির্মিত তস্ত, 
কাষায় বস্ত্র, চীর বস্ত্র, ভটাবন্ধন-রজ্জু, কাষ্াহুরণ-রজ্ছু, যজ্তঞভাও, কাষ্টভার, 

উদুধর-পীঠ। বা ৪ 

(ও) বেদ-বিদ_-হোতী-খাক্বেদজ্ত। অধ্বধুয্যজ্ুবেদজ্ঞ। উদগাত»সাম- 

গায়ক। বা ১৪ 

১ রাজ! দশরথের অৰ্মেধ যদ্তকালে নগ্নিষ্টোম, উক্ধ, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোস, আমুষ্টোম। অভিজিত অভি" 

সকার, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোধাম এই সমস্ত মহাবিজ্ঞ সম্পাদিত হয়। ৪ ৰা ১৭ 
* দপরথ পুত্রেষ্টি যঞ্জ করেন। কুশনাত রাজাও করিয়াছিলেন। বা ১০ ৩৪ 

ও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “স্বাহাকাঞ্জ ও ববট্কার সাধ্য বিবিধ বাগ ধজ্জ ইহার (শবলার ) জধীন। 

ইছার সাছাষা দর্শ ও পৌর্শসাস বজ্ঞ সাধন করিয়। থাকি । বা ৫৩ 

৪ রাম্চন্ত্র রাজ। হইয়! বাজপেয়, গো-সব প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। লি ১৯৪ | উ ৯৯ 

৫ ইন্্রজিৎ নিকুদ্ভিলায় রাজন গোমেধ ও বৈষাব। মাহেশ্বর প্রভৃতি মাত যজ্ঞ করেল। উ ২৫ 
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(৮) অভিযেক:সীমন্্রী-_্বর্ণকলসপূর্ণ সাগর' জল ও গঙ্গা জল, উদ্ঘর পীঠ, সর্ধপ্রকার 
বীজ, গন্ধ, বিবিধ রক, মধু দি, দত, লাজ, কুশ, পুষ্প, খড়, সর্কাক্গ হুন্দরী আটটি কুমারী, 

মস্ত হস্তী, ত শ্বচতুষ্ট়যুক্ত রথ, উৎকৃষ্ট ধন্ছু, মন্ুষ্যবাহ যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, স্বর্ণ" 
তৃঙ্গার, শ্ব্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাওুবর্ণ বৃষ, চতু্দস্ত মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাস্ত, 
হছুতাশন, সমিধ, সকল প্রকার বাস্ত, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, বেনু, আচাধ্য, নানারূপ 

_ -পবিজ মুগপক্ষী, অন্যান্ি পুণ্য নদী. হূদ, কুপ, সরোবর ও সমুদ্রের জল বটপল্লুব ও পল্মদলে 
শোভিত বারিপুর্ণ স্বণ রৌপ্য কুস্ত। অ ১৪ 
ক্বীরবৃক্ষের অস্কুর ও পুষ্প, শুরু বস্তা, শ্বেত চদন, অক্ষত, প্রিয়, কুঙ্কম, মনহশিলা । কি ২৬ 

স্বর্ণ প্রভৃতি রত্ব সমুদয়, পূজা দ্রব্য, সর্ধবোষধি, শুক মাল্য, পৃথক পৃথক "পাত্রে মধু ও ঘ্বৃত, 
দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রাস্ত হুন্তী, চামরছুয়, ধ্বজদণ্ড, পাণুবর্ণ 
শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জল কুস্ত, স্বর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন খষভ, অথণ্ড ব্যাপ্তচন্মম। অও 

€(ছ) অগ্রিসংস্কার দ্রব্য__গুফ কান্ঠ, চন্দন, মালা, বস্ত্র, দ্বৃত, তৈল, গন্ধপ্রব্য । 'অগ্ুক, 
গুগৃগুল, সরল, পল্মুক ও দেবদাকু কাষ্ঠ। 

শাস্ত্র বিদ্যা ৷ 
ধর্মশান্দ্রচারি বেদ :__ধক্১২ সাম১২ যজু১২ অধর্ব১২। যড়জ বেদ৩৩। সালোপরাঙ্গ 

বেদ২৮। বেদবেদীঙ্গ১১। উপনিবদ্২৯। কর্পহুত্র»২ ব্রাঙ্ষণ১২ নিগম১৬ পুরাণ ১৬ 

তৈত্তিরীয় শরাখা১৪ কঠশাখা১৪ মহাভাষ্য২১ লংগ্রহ২১ হুত্রবৃত্তি২১ পঞ্চরাত্১* 
অর্থপদ২ ১ যজ্ঞতন্ত্১৯ বাজপেয়১৫ । | 
স্বৃতিশান্ত্র২৭ নীতিশান্ত্র১৮ দর্শনশান্ত্র১১ ব্যবহার শান্স১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র১৬ সামুদ্রিক 

বিগ্তা১৬ অর্থশান্ত্র১১। | 

বিদ্যা-_-( কলাশাঙ্ধ ) ব্যাকরণ২১, অপ শব্ধ, পদৎ২, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে 

নিংস্যত কথা২২। সমাস সঞ্ধি গ্ররতি প্রস্যয়যোগ২৩। গণিতশান্ত্র। ( সংস্কারহীন অর্থা- 

'স্তরগত বাক্য ) মন ন্্ ১৫ 

কাব্য১১) হাস্তরসগ্রধান নাটক১৭। চিত্রকাব্য ১৬, ছন্দঃশান্ত্র১৬। 

সঙ্গীতবিভ্২৬ ( গন্ধর্ববিদ্তা ) £_ স্থান ও মৃচ্ছনা-তস্থ১৬) রাগ রাগিণী২৬। প্রুতমধ্য ও 
বিলঘ্বিত ত্রিবিধ প্রমাণ সম্মত ষড়জাতি সপ্তন্বর২৬ ; তাল লয়২ং৬। শৃঙ্গার হান্তকরণ বীর 
রৌন্ত্র প্রভৃতি রস২৬। মন্ত্র, মধ ও তার ম্বরৎ৪। সম শিক্ষা-স্বর২৫। 

১৯ উপ্রহ। ১১আ১। ১২ বাঁ১৪১৫। ১৩ অ৩৬। ১৪ অ৩২। ১৫ অঙ্ও। 
১৩ উন৯৪। ১৭ অ 4৯1 ১৮ বাণ] ১৯ বা ১২। ২৭ আ ৮%। ২১ ৬৬ 

২২ কি৩। ২৩ বাহ। ২৪ নু ৪। ২৫ অ৯১।: ২৬ বা৪৫। ২৭ ভা২৪। 

২৮ অ১৪। ২৯ উ ১*৯। ৩৯ ব।১৮। ৩১ ১৪ । ৩২ ল৭। ৩৬ হু ১৯৬। 

৩৪ ল ১০১৯০ । | 

নথ বি রা ৪ 



২২৬ . রামায়ণ-তত্ব। 
খন্ুর্বেদ১১, অসি-চর্যটা৩১, মন্লযুদ্ধ বিদ্ভা২৬, রথচর্দ্যা৩*, হস্তী- ও অশ্ব আরোহণ বিস্ভা১১ ) 
নৌকার চিত্রগতি২ৎ অস্বশান্্৩৪ । আমুর্কেদই৩। চিকিৎসাশাস্ত্র €( অন্ত্রচিকিৎসা। 
নাড়ীজ্ঞান, বাতপিত্তকফজ ব্যাধিজ্ঞান।) ৬৭ পৃষ্ঠা 
(সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সয়হন্ত ধন্ু্েেদ ) বা! ৫৫ 

স্ত্রী-লক্ষণ বিষ্ভা । | ল ৪৮ 

দেহলক্ষণ বিস্তা। স্থু ৩৫, ল্ ৪৮ 

(বিস্তাবিদ) নৈগম, পৌরাপিক, শববিদ, গ্বরলক্ষণত্ত, ক্রিয়াকল্পবিদ, সামুড্রিকতক্ষণন্জ, 
পদ্াক্ষর সমাসজ্ঞ ( বৈয়াকরণ ) ছন্দঃশাস্ত্র বিশারদ, তালজ্ত, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষ- 

পারদর্শী, হেতুগ্রয়োগ কুশলজঞ, তার্কিক, ছুন্দোবিদ্, চিত্রবহুব্য প্রণেতা, কর্পশৃত্রজ্ত, নৃত্যগীত 
বিশারদ । উ ৯৪ 

( ধর্দপাঠক সীব )৯ উপ্রও 

শিল্প---( শিল্পী) নুত্রকর্মপর, তুঁভাগন্ত, বৃক্ষতক্ষক, :থণক, অবরোধক, স্থপতি বর্ধকী, 
স্থপকার, স্ধাকার, গণক, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্নির্ধীতা, কর্মাস্তিক তৃত্য, পথপরীক্ষক। 

পথশোধক। অ ৮৪৮৭ 

বণিক, মণিকার, কুস্তকার, তস্তবায়, কর্মার১, মাযূরকহ, ক্রাকচিকঙ, বেধফাঁর, রোচক৪, 
দস্তকার৫, সুধাকার৬, গদ্ধোপজীবি, সুঁবর্ণকার, কষ্বলকার, স্সীপক, অঙমর্দক, বৈষ্ঠ 

নাপিত, ধূপক, শৌত্ডিক, রজক, তুস্তবায়৭॥ নটনটা, কৈবর্ত, শিল্পী, নর্তক। অ ৮৩ 
( কর্মচারী ) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অস্তঃপুরাধিকারী, বন্ধনা- 

গারাঁধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্া-নিবেদক, প্রাড়.বিবাক, ধর্ঘমাসমীধিকারী, ব্যবহারনিরণায়ক 

সত্য, বেতনদানাধ্ক্ষ, ন্গরাধাক্ষ, কর্ান্তে বেতনগ্রাহী, রাষ্ট্ীস্তপাল, দও্ডাধিকারী, 

গু 

হুর্গপাল। অ ১০৩ 

বৈদ্ত | উপমন্ত্রী। উপসেনাপত্তি । 
স্ততিশাস্তরন্ত হত, বৈতালিক বাদক, নর্তকী, গণিকা। লি ১২৮ 

চর, গৃর্টচর | ন্ €6 

১১ অ১। ৩২ লণ*। ২৬ যা 8৫ ৩০ বা ১৮। ১১ অ$। ₹, অ ৮৯। 

৩৪ ল 5*১৯*। ৩ বাং। 

5 কামার । ২ খাহারা মযুরপিচ্ছস্বারা ছত্রাদি নির্মাণ করে « ৩ করাতি। ৫ ধে কাচাদি প্রস্ততত 
করে। ৫ যেহন্তীদস্তের দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। ৬ যেচুর্ণলেপনকরে। ৭ দজ্জাঁ। 
৮ তরুষ্ধাজ আশ্রমে তরত-জাতিথ্য সময়ে বিধবৃক্ষ মৃদর্লবাদকঃ বিভীতক সমগ্রাহী ও অঙ্থথের নর্তক 
হইয়াহিল। ঃ 7 অ*১ 
» রাম-সপ্তায় খাকিতেন। ও 
+জ১০। 1 ল ৩৫১। 



অগ্রিকঙ্দ কবচ 

অগ্রিকুক্ঠ 

অগ্র্ত্ 

অঙ্গুলিত্রাণ ' 

অঞ্জলিক 

অমন্ত্র ও সমস্ত্র অস্ত্র 

অর্গল 

অঞ্ধনারাচ 

অশনি 

আগেয়াস্ত 

আস্মরাস্ত্ 

এঁষিকান্তর 
খষভচর্ম-ফলক 

খষ্টি 

কন্ধপত্রশর 

কর্ণ 

কর্ণি 

কর্ণ 

(কাওমুষ্টি ) 
কিল 

ুস্ত 
কুভ্ান্তর 

(কুল্িশ 

কূটপাশ 

কৃটমুদগর 

কটান্ 

বিবিধ তত্ব? 

অস্ত্রশস্ত্র 

আ ৯৪ কৃশ-মু্ি 

বা ৩ কপাণ 

ল ৫৩. থড়গবন্ধন হৃত্র ( কটিতটে ) 

ল ৯৯ থড়গ 

বা ২ং গ্দ 

ল ৪৫ গন্ধর্বাস্ত্ 

অ ১ গরুড়ান্ত্ 

স্থ ৪২ ( গাধাচম্ম-অঙ্গু লিত্রা৭ ) 
আ' ২৬ চক্র 

ল ৪৫ চ্ 

আ ২২ চিকণ মুসল 

ল ১৪০ তলপ্রহার 

ল ৭৩ তামসাস্ত 

0, তাল 

ল ৭৩ তালন্ক্ক 

ল ৭০ তৃণীর 

ল&৪ তোমর 

ল ৩১ ত্রিশুল 

ল্ ৫৪ দাও 

৫৯ . দশন 

আ ২৬ দাত্র » 
উ ৩২ দৈবাস্তর 

স্্ ৫৮ ধন 

নাগপাঁশ 

ল৭৮ নামাঙ্কিত শর 

ল ৭৪ নারাচ 

নালীক 

ল ১০০ নিশ্িংশান্ত 

স্থ৪২ পটিশ 

স্তর ৪ পদাঘাত 

২ 

8 

ল ৭৪. 

ন্উ ৬. 

বাঁ২২ 

আ ২২ 

আ২৫ 

ল ১০২ 

অ২৩ 

আ! ২২ 
আ ২২. 

ল ৫৩ 

স্ব ৪৮ 

ল্৯৯. 

ল ৬৫ 

বা ২২ 

আ' ২২ 

ল€&২ 

সু ৪ 

অ ৩২ 

১০২ 

বা২২ 

ল৪৪ 

স্থ্র২১ 

আ ২৫ 

আ৷ ২৫ 

ল৭৩. 

স্৪২ 



২২৮ রামায়এ-ত। 
পরণু আং২ | বারর্যন্্ ল ৭০ 
পরশ্বধ : ল ৭৫ বারুণাস্ ল ৪৮ 
পরাস্ত ডি বিকর্ণি নি ২৫ 

পরিঘ জর ৯ বিপাট লগ৫ 

গর্ব বক্ষ 

পাগ সু ৪ ব্রহ্গদণড বা £* 

পাশুপতান্তর উ প্র বরহ্মশক্তি " হাইট 
গিশাচান্ত ৰ বরদ্মশির ল ৪৮ 

প্রাস আ৷ ২৫ ব্রহ্গান্ত্র পু ল ৭ 

লফক ৰ সা ৯৩ তল্প ল ৪৩ 

ফাল অ ৮০ তিন্দিপাল ৪২ 

ব্জ অস্ু ৪ তুজ্সগান্ত লও 

বন্্রাকার অস্ত্র আ২ং ভূষগ্ডি ল ৬৪ 

বংখস-দগ্ত ল ৪৫ মানবাস্তর বা ৩০ 

বর্ম ( মনুষ্য হস্তী ও অশ্বের) ল ৭৪ 

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রীত্বক অস্ত্রসমূহ-_দগুচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, ডিও অভি উগ্র 
ন্দরচক্র, বক্র, শৈবশূল, ব্রন্মশির, অন্তর, ইষিকাস্ত্র, বর্গান্, মোদকী ও শিখরী নামক ছুই 
গদা, ধর্মপাশ কালপাশ, বরুণপাশ, শুক্ষ ও আর্দ নামক অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত, 

শিখর নামক আগ্রেয়ান্ত্, মুখ্য বায়বাস্ত্র, ক্রৌধ্ন্ত্র, হরশিরান্ত্র, শক্তিদ্ধয় কঙ্কাল, মূল 

কাপাল ও কিন্কিনী। : 

বৈগ্ভাধর অস্ত্র, নন্দননামক অসি, মোহননামক গগ্ধর্ববান্ত্র, প্রস্বীপনান্ত্র, বিলাপনান্ত্র, . 

অনঙ্গের প্রিয় মদনান্ত্র, মানবনামক গন্ধর্বাস্ত্র মোহননামক পৈশাচান্ত্ | 

তামসাস্্, মহাবল সৌমনাস্র, দূ্দ্ষ সব্তান্ত্, মৌরলান্ত্, সত্যা্ত, সোমান্ত, মায়াময়ান, 
শক্র তেজোপকর্ধী তেজঃগ্রভানামক সৌরাস্ত্, শিশিরাস্ত্র, তব অস্ত্র, পীত শর। বা ২৭ 
সত্যবৎ, সত্যকী্ডি, ধৃষ্ট, রভস, পরাধ্থুখ, অবান্মুখ, প্রতিহারতর, লক্ষ্যালক্ষযিমোচ 
দৃঢ়নাভ, স্থনাভ, দশাক্ষ, শতবন্ক,। স্বনাভ, দশশীর্ষ। শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, ছুস্থনাক্ত, 

জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাস্ত, বিমল,যৌগন্ধর, রিনিত্র, শুচিবানু, দৈত্য-প্রমথন, মহাবাহ, নিষ্কলি 
: বিরুচ, অঙ্চিমালি, খ্বৃতিমালি, র্চির, বৃত্বিমান, . বিধৃত, পিত্রসৌমনস, মকর, করপীস্, 

রতি, ধন, ধান্, কামরূপ, কাষরুচি, মোহ, আবরণজুত্তক, সর্পনাথ, পন্থাল: গু 

বরুণ। ৰা ২ 

্ জসণ, সম্তাপন, মথন, শোষণ, দারণ । ঝা. 

বানর অস্ত্র-২পর্বত, শিলা॥ বৃক্ষ, মুষ্টি, চড়, দশন, তলপ্রহার পার্জি-প্রহার। 



মহাকাষ্ঠ 

মাছেশ্বরাস্ত 

মুষল 

ষষ্ট 

যাম্যাত্ত 

রাঙ্ষসান্ 

রুক্মপৃঙ্খশর 

লৌহ্ঘও 

লৌহমুদগর 

শর ব্ুওর্র 
শল্য 

শিলামুখ 

শেল 

সপাকার শর 

সন্তান 

সিংহদংইী 

বিবিধল্তত্ব। 

লও 

ল ৯৯ 

লনও 

আআ] ২২ 

নু 8 

জর ৩৯ 

৭ 

ল ১৪২ 

লা ৪৫ 

ল্ 

উ৭. 

জা 

সা ৪৫ 

আ ই২. 

আ ২৬ 

ন্ৃঃ 

ল ৯০ 

জা ৭৫ 

ন্ গ৫ 

ল ৭৫ 

স্থু৪২ 

লঙখও 

৭৫ 

উ ১০৯ 
রঃ 
ল ৪8৫. 

ল 5 

৯ শত পাট জপ ৩২ ক 

হি. 

সৌর ল৯ 
সৌরাস্ত ল ১ রঃ 

প্রচ্ছ অসি ল ৯ 

দর্সথচিত হীরকশৌভিত-শর আ.২ 

স্বণগুজ্খ-শর আ ২৮ 

স্বণফলক শর নু৪৬. 

খচিত শরাসন অ| ২৪ 

হল লন 

ক্ষুরপ্র ল্ ৭৫ 

কষুরাস্তর আ ২৬ 

ক্ষেপণী ল্$৫ | 

নদী, জল হণ, পর্বত দুর্গ, চতুর. : 
কত্রিম-দুর্গ ল ২). 
বেতনতুক্-সৈম্, আটবিক-সৈন্য, তুর" 
সৈন্য লু ১২৪ 

চতুরঙ্গ বল বা 

গরুড়বাহ ল ৩০ 

গুন, মধ্য গুল স্্৪. 

সন্কটযুদধ ১২০ 

ক্টযুদ্ বা রঃ 

সৌপ্তিকযুদ্ধ ল৩৩ 

(স্বন্ধাবার দ্বৈরথ-যুদ্ধ ) কি ১৫ 
সৈনাপৃতি, উপ-সেনাপতি লও 
অতিরথ বা€ 

মহারথ বাঃ 

হ্তযঙ্থরথ-সন্কুল-ধ্বজপটসমা কীর্ণ-পরিপূর্ণ 
সেনা বা ৫৪ 

. অযোধ্যার--কোবিদার ধধজ ' অ ৯৬ 

 বাবণের নৃমুগ্-চিহিত ধবজ ল১ 



মনঃশিলা 
রৌপ্য 
লৌহ 
'সীসক 
সর্প « 

মণি। 
ইন্ত্রনীল 

জলজ 
নীলকাস্ত 

পল্পরাগ 
প্রবাল 

বৈহ্্য্য 
মরকত 

মুক্ত! 
শ্কাটিক 

হীরক. 
শিলা ( শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ) 
বজ্র ৃ 

অলঙ্কার । 

অনুর 

রামায়ণ-ন্তত্ব 1 

দ্রব্য সামগ্রী | 

অন্থুরীয় ( নামাস্কিত ) 

বা ৫৩ কগহার 

৬ করাভরৎ 

সু ১১ কাকী 

কি ৫* কিরীট 
অ ৯৪ কুগ্ডল 
হি কেযুর 

অ ৯৪ চূড়ামণি 
টি ত্রিকর্ণ 

বা ৩৭ নিফ 
ডিও নীলকান্তহার 

রাত প্রবালথচিত হস্তাভরণ 

বাতি সুপুর 

বলয় 

টি মণিময় মুক্তাহার 
৪২ 

৫ মুকুট 
রা মুক্তাহার 

টি শতপল্সগ্রথিত হ্বর্ণমালা 
আ ১১৪ র্ণবিন্দু 
অ ন১ 
চি ব্ণশুত্রগ্রথিত শুক্তাহার 

প্র হার 
আ২৯ 
চারি বান ৷ 

আড়ম্বর 
আন৭৪ 

: কলহ 
আ ৫৫ ঘণ্যা 

কি ২৭ ঝঝর 
উ৩৩ 

ডম্বরু 

ডিম 

বা ভাল 

ত্ব ১৬ তৃধ্য 

কি ৪৪ 

অশু২. 

বা 

বা 

বাণ 

অ ২ 

সু ৪৪ 

ত্য ১৬ 

বা 

ডু ৯. 

নু ১৬ 
নু ১ 

অ ৩২ 

নু ১০ 
বাঙ, 

সু 

ল ২৮ 

অ ৬৪ 

অ ৩২ 

১ 

সু ১০ 
তা ৯৫ 

ল ৩৩ 

ল ১১৫ 

সু ১০ 
লী ১২৯ 

লা ৩৩ 



তরী 
ইন্দুতি * 

পণব 

বেগু, 
বীণা 

তেরী 

কিস্িণী 

বিপঞ্ষী 

চে।লকা 

শালী অপ্ন 

স্বৃতপক সমাংস অন 

চতুর্বিধ অন্ন 

মিষ্টার 
পলান্ন 
নীবার ধান্ঠের অন্ন 

আমিষ হবিধ্যাঙ্গ 

খাণ্ডব 
পায়স 

তক 

সাল 
* অধোধ্যার রাজদ্রন্দুভি নুবর্ণময় দওদবার। 

ধানদিত হইত । 

বিবিধাতত্ব | 
১২৯ যন্ত্র ও 

ধা ৫ কুঠার 
নস ১৮ কুলগাল 

বাহ |. খনির 
অ১ টঙ্ক 

বা! & দাত্র 

হও পেটক 
টি পেটক (চর পরিবৃত ) 
ন্ ১৬ ফাল 

বা ৫ ৃৎপান্র 
৩৪ 

লাঙ্গল 
লি ৩৩ 

রজ্ছু( পথ ও বন্ধক নিশ্দিত) 
ঠা ১২৯ 
রি ইুপল যন্ত্র ( ইযু+উপল !) 

( ইষ্টক, কক্ধর চূর্ণ ) 
শা ৬৪ 

হস ১৬ 2 

সু ৯৩ 

বিশিষ্ট থাগ্ 1 

উত৮২ | মোদক 

উ ৮২ দধিকুলা! 

অঅ ৯১ লাজ 

ব! ১৮ ইক্ষু 
বা ১৩ 2 

অঙ১ শর্করা 

উ ৩৫ মাষ, কুলঘ, লবণ, খত 

ধা ৫৩ অপ্ৃষ্ঠ গঞ্ধ দ্রব্য 

বা ৫৩ গধুক্রম ( মধুরাদি ছয় রস) 
অ৯১ শবগান্ন মিশ্রিত পপ 

অ ৯১ ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সুপ 

উৎকুষ্ট ব্যঞ্জন 

৮১ ভক্ষা, পেয়, লেম্ক, চোষ্য 

২৩১ 

আঅ৮* 

জ ৩২ 
আআ ৩১ 

আআ ৮৬ 

অ৮ 

অ ৩১ 

অঃঃ 

অও২ 

অও৩৩. 

অ ৩২ 

সু ৪৮ 

৪ 

ভ ৮০ 

ধা ১৪ 

ব1 ৫৩ 

অঅ ৯১ 

অ৯১ 

অ ৯১ 

উঅ ৯৯ 

উ ৯১ 

উ ৯১ 

অ ৯১ 

১১ 

অ ৯১ 

অ ৯১ 

ঝা ৫২... 



২২ রামাযণ-তত্ব। 

গজদস্তময় রৌপানির্দিত গবাক্ষ তব ৬/কি৫* 

ছনদুভিনাদী-বর্মময় বিচিত্র সোপান: 
পথ । আআ ৫৫ 

মণি সৌপান। সত 
শ্মটিকের কট্রিম। সা ৪ 

আর্জ ও গুঞ্ধ মাংস ৮ কাঞ্জিক রি আ ৪৭ 

কঙগদূল, ওষধ উ ৮ং ঘতপিগাকার পক্ষী মাস ' আও 

স্বাছ লেহন দ্রর্য সু লুসংস্কৃত মাংস ) মূগ মহিষ ও বরাহ 

ময়ূর ও কুকুট মাংস স্ব ১১ মাংস সু ১১ 
শৃলপন্ধ মৃগ মাংস থু ১১ সুরা (শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে 
দ্বধি) লবণ, সংস্কৃত ব্রাহ ও বারীনস উৎপরন- চূর্ণ গন্ধদ্রব্যবাসিত ) স্থু ১১ 

ংস ছ্ ১১ স্বাদু মগ্য কি ৫০ 

নানারপ ককল, ছাগ, শশক সু ১১ গৌঁড়ী মদ্চ বা ৫৩ 
জুপন্ক একশল্য মত্য্য নু ১১ মৈরেয় মন্য ? সুসংস্ত সুর! অ ৯১ 

' চকু ও পুষ্ট মত্ত) রোহিত আ ৭৩ মধুর মগ্য সু ১১ 
নল (মত্ত) আ ৭৩ মহামূল্য পানীয় বা ২৩ 

পরিতগ্ধ পিঠরপক মৃগঃ ময়ূর ও কুক্কুট সৌবীরক আ ৪৭ 

মাং অন৯১ সোমরস আ ৩২ 

বিশিষ্ট দ্রব্য । 

প্রাফার সংরক্ষণীর্থ লৌহনিশ্মিত শতমী উত্তরচ্ছদসম্পর দ্বর্ণ ও রজতময় কুট্রিম অ৮৮ 
নামক যন্ত্র। বা ৫ মুক্তারেু ও প্রবালের বালুক। 

 গন্প ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্মিত শিলা-গৃহ। ১৪ 

গৃহ। চি দারুনির্শিত জীড়াপর্বত। সুভ 
দপ্ততূমীক ভবন তচ্পরি কপোত-গৃহ অ৮৪ ভূমধ্যস্থ গৃহ। | ১২ 

কুটাগার । অ ৮৮ চিত্রশাল! । নু ১২ 

বধূগণের নাট্যশাল|। * বা ৫ ধাতুনির্ম্িত ব্যাপ্ের প্রতিমূর্তি। অ ১৫ 

দিনবিহার-গৃছ। ৮৪৮ ইননীলমণি নির্মিত প্রতিমা । . অ৮* 
পুষ্পাগার । ১২ গ্র্ণময়ী গ্রতিম!। অ১৫ 

প্রবালমণিমুক্তাথচিত-তোক়ণ। অ ১৫ ঘিরদ-রদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রতিক্কৃতি। ন্ু৬. 

(চুক্ষশিল্পকার্যে চিত্রিত) স্ব্জালজড়িত ঘন্তরনির্সিত চামরব্যজনকারী পৃত্তঙ্িক| স্ু১০ 

যন্্োৎক্ষিণ্ড উৎপল। (উপল?) সু ৬৪ 

মহাবিষ সর্প-নিরুদ্ধকারী যন্ত্রমগুল॥ অ ১২ 

কাঞ্চননির্মিত মণিখচিত সিংহাসন॥ অও 

বর্ণ রৌপ্য ও গজদন্তের বেদী এবং 
আসন। জঅ১৯ 



বিবিধ-তত্ব। ২৪৩. 

শুবর্ণনির্শিত ভদ্রারন। অ ২৬ 

মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন। ল ১১ 
সমঞ্রীপূর্ণ স্কটিক ধবল চামর। ল ১১ 
জ্যোংম।-ধবল রত্বদও্ড চামর। অ ১৫ 

* শতশলা কা-রচিত শ্বেতছত্র। অ ২৬ 

শারদীর চন্ধের স্তায় শুভ্র বাঁজপেয় যজ্জলব্ধ 

ছত্র। অ ৪৫ 

কিস্কিনীর রববিস্তারী পতাকা । স্থুও 

্ণনত্রথচিত বন্ত্র ও পতাক!। ন্ু৯ 

শ্বেতাঙ্গ চতুষ্ট়শোভিত কিন্কিনীজালমপ্ডিত 

হর্ণময় রথ । ব| ৫৩ 

অষ্টাশ্ব রথ। * 

ব্যোমচারী রথ। স্ু৯ 

ব্রাহ্মণের অনুরূপ রথ। অ৫ 

সবস্তিক! ( মযূরপঙ্খী ?)। অ ৮৯ 

মনুষ্যবাহা যান।1 অ ১৪ 

গো-যান। শকট। বা ৩১ 

অশ্বখরনিগের প্রতিপান হুদ ।  অ ৯১ 

হস্তী ও অশ্খবের বর্ম । ল ৭৪ 

শিবির। পটগৃহ। উ ৯১ 

বিচিত্র অশ্ব-সজ্জা। ল ৭9 

স্থরচিত রথ সজ্জা । ল ৭৪ 

ৃ হরজ্জু। ল ১২৮ 

বৈদুরধ্য গুটিকাযুক্ত কাঞ্চন-কবচ। আ ৬৪ 

হীরক-খচিত বর্ম । ল ৭০ 

ুক্তাথচিত মণিমঙ্ডিত রমণীয় ধনু । আ ৬৪ 

স্বণমু্ি খড়গ । আ ৪৩ 

মুক্তাজালগ্রথিত স্বর্ণকিরীট। পু নু ১৩ 

«* রাবণের সহম্্ অশ্বযুক্ত রথ ছিল। (কাঠের 

থোড়ী?) ল ৬৯ 

+ বাহন- হস্তী, উর, অশ্ব) গর্দভ। গো। 

মন্ষা। আ ৮২ 

হীরকশৌতিত মণিময় অলঙ্কার । স্থ ১৩ 

নামান্কিত অঙ্গুরী। কি. ৪9. 

গ্রবাল-খচিত হস্তাতরণ। নু ১৬. 

সুবর্ণ রজত মুদ্র ॥ ক্রীড়া-পুভধ। অ ৩০. 

নিফ (মুদ্রা )। ১ আ. ৭৯... 

অক্ষ (ক্রীড়া) ৭৪. 
মণিময় স্ফাঁটিক পানপান্র। নথ ১১ 3 

মদ্যপূর্ণ' রতবপান্র। নু ১৮ 

স্বর্ণ-কমগ্ুলু। স্ব 

 ম্ব্ণকলস  স্থু১৯ 
স্ব্ণপাত্র ন্ুঠ. 

সব্পপ্রদীপ কু ১৭ 

্্ণঘটা গস ৯১. 

হেমময় হস্তপ্রক্ষালনপাত্র। অ ৯২ 

রজতনির্মিত ভোজনপান্র। বা ৫৩ 

ইন্ত্রনীলময় পানপান্র। 'আ৪৩ 

কাংস্তময় দোহনপান্র। বা ৭২. 
মণিময় ভোজনপাত্র। সু 

স্বর্ণাসন সু ১ 

তৃঙ্গার অ ১৪ 

গদ্ধতৈলের দ্বীপ : স্থু ১৮ 

পাশ। (ক্রীড়নক ) সু ১১ 

“স্বর্ণ শৃঙ্খল বা ৫৩ 

রৌপ্য-পঞ্জর শ্রোণী-স্থত্। লন ৬৫ 

তালবৃস্ত  স্তু১৮ 

কাশ-নির্িত কট জা] ৬৩ 

মাণদণ্ড ল২২ 

মাপহ্ত্র ৃ্ লং 

বৃক্ষাকার দীপন্তস্ত (রাজপথে )। ' গন্ধ- 

তৈলের প্রদ্ীপ। নু ১৮) অ ৬ 

হস্তিদস্তরচিত ন্বর্ণমঙ্ডিত নীলকাস্তময় 

পর্যান্ক। সু ১৭ 



বা 

এদিন 

 পর্ধযক্কের চিত্রকল। অ ৩০ 

5. আত্তরণ। ন্ু৯ 

চিন্রবন্ত্র। অ ৭০, উ ১০০ 

চম্ীস্তরথকমিত শষ্য । অ্চ 

আর্ধত চর্ম থু ১ 

মুছল-উর্ণাযু চর্ম নু ১০ 

রাঙ্কবচন্মাসন' ল ১১২ 

ব্যান্জ-চ্দাসন | ল ৭৪ 

। কু্িম তলের বিস্তীর্ণ চতুফোণ চিত 
৷ আবরণ। স্থু৯ 

স্বর্ণহুত্রথচিত বন্ত্র। স্ব ১০ 

ক্ষৌম ও কৌশেয় বসন অ ৩৭ 

পরিধেয় সুক্ম বসন অ ৩৭ 

মেষলোমজ ও উর্ণাতন্ত নির্মিত বন্ত্র। ল ৭৪ 
রোমজতকম্বল। ল ৭৪ 

 সুজা-তন্ত। বা ৪ 
বিচিত্র কম্বল অ ৭০ 

দশাযুক্ত বস্ত্র অ ৩ 

কার্পাসবন্ত্র স্থ ৫৩ 

ওড়ন! ) উত্তরীয় । ১৫ 

শরাব বাণ 

ধূমপাত্র বা ৭৩০ 

শঙ্ঘাধার বাঁ ৭৩ 
অর্থভাজন বা ৭৩ 

যবাস্থুরযুক্ত -চিত্রকুস্ত বা ৭৩ 

উদ্ঘুরপীঠ বা ৪ 

কুন্ত অ ৯১ 

করভ্ত : অ ৯১ 

অ ৯১ সানঘট 

রাঁমায়ণ-তত্্ব 

চুর্ণকযায়* ক 

কুর্চিতমুখ দস্তকাষ্ঠ 
করুষ্ক 

দর্পণ 

ব্জন 

কষ্কতাঁ কৃর্চ্ কজ্জল-করগিকা। 

কজ্জল 

নীলাঞ্জন 

তিলক ( মনঃশিলার ) 

কস্তরী 

অঙ্গরাগ, অন্থলেপন 

রক্তচন্দন 

অলক্তক 

লাক্ষারস 

কুস্কুমাদিমিশ্রিত অন্ুলেপন। 
কর্পুর 

কালাগুরু 

গুল্গুল। 

স্থবর্ণময় বিচিত্র তিলক । 

পাছুকা$ উপানহ 
উদ্ভীষ 

ছত্র 
আসন 

৭ পাপী পা আপ 

অ ৯১ 

অ ৯১ 

অ ৭৯৯ 

অ ৯১ 

অ ৯১ 

, আ ৯১ 
কি ২৭ 

'কি ২৭ 
স্ু৪6 

ল ৭৪. 

অ ১১৭ 

স্থু ১০ 

অণু 

কি ২৮ 

অ ৮৩ 

কি২৮ 

স্থ ৪ 

অ ৭৬ 

অন৯ 

অ ৯১ 

অ ৯১ 

অ ৯১ 

অ ৯১. 

অ ৯২ 



বঙ্গীয় মাহিত্য-পরিষৎ 
মানিক কার্য-ব্ব্রণী | 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন । 
১৩১১ 

চান ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১৯), ২৭মে (১৯০৪), শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥* টার সময় পটলভাঁ্গা 

ইউনিতারসিটি ইনৃষ্টিউউট হলে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, সভাস্থলে নিক্ন- 

লিখিত ব্যক্তিবর্থ উপস্থিত ছিলেন,_- 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দন্ত এম্, এ, বি, এল্ (সভাপতি ) 

মাননীয় ডাক্তার শ্রীুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্ 

বায় শ্রীযুক্ত বৈকুগনাথ বসু বাহাদুর 

বায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্ » 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লতীশচন্ত্র বিদ্াভূষণ এম্, এ 

এ. ০. সখারাম গণেশ দেউস্কর 

শ্রীযুক্ত সতীণচন্দ্র রায় এম্,এ 
» স্ুরেন্ত্রনাথ মৈত্র এম্১এ, 

” আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্, এ 

 উপেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এমএ, ঘিএল্, 

» মোহিতচন্ত্র সেন এম্,এ, 
গ্রমথনাথ বন্য্যোপাধ্যায় এমএ 

« শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য এম,এ, বিএল্ 

» কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ* 

*  অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্ 

*. নিখিলনাথ রাঁয় বিএল, 

*« দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ 

উরক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল দরকার এল্,এম্,এস্ 

ঠট 

৯৫ 

ঞ্ট 

০ 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বু 
নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত 

স্থরেশচন্ত্র সমাজপততি 

মহেন্্রলাল মিত্র, 

গৌরহরি সেন 

মনিমোহন সেন, . 

ভূতরননীথ ভাছড়ী 

মন্মথনাথ চক্রবন্া 

দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

টারুচন্ত্র বন্ু 

সতোন্ত্রনাথ দত্ত 

: কুঞ্ঈমোহন চক্রবর্তী 

কফমলরুঙ্জ সাহ! 

জ্যোতিশ্চন্ত্র সাষ্ঠাল 

সুয়েশচন্্র বসু 



চ/০ বঙ্গীয় সাঁহিত্য-পরিষদের 

শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ সেন বি,এ শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 

» শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ. » লুলিতমোহন মল্লিক 

»  যতীব্রমোহন সেন এম্; এ ১ ব্যোমকেশ মুস্তকী : 

» ফণীন্দ্রনাথ রায় | », মন্মথমোহিন বস্তু বিএ 0 সম্পাকগণ 

* নিকুপ্তমাধব ঠাকুর। » নিত্যগোপাল বন্ধু ণ 

এতভ্িন্স 'মারও গ্রায় দুই শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
সভাপতি মহাশয় ও সহকারি-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস 

বন্যোপাধ্যায় এম্,এ, ডি, এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অন্থমোদনে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্নাথ 
দত্ত এম্, এ, বিএল্ মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিলেন। 

পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কাধ্য আরম্ত হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয় “ভাষার ইঙ্গিত” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

| ( এই প্রবদ্ধটী ১৩১৯ সালের আষাড় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ) 
তৎপরে পগ্ডিত শ্লীষুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্ভাতৃষণ এম্, এ মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর এই 

গ্রবেষণাপূর্ণ সুন্বর প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা! বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি; এজন্য তাহাকে খন্বাদ্। 

সাহ্তা-পরিষদের পক্ষ হইতেও আমি তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাহার গদ্ভ পগ্ভ খন 

যে কোন লেখা পাঠ করি বা শুনি তখনই তাহাতে অপূর্ব প্রীতি, আনন্দ ও রসবোধ করি। 

তাহার সকল প্রবদ্ধই অপূর্ব এক রসময়। অগ্যকার এই প্রবন্ধ রসময় এবং গদ্য হইলেও 
কাব্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। অলঙ্কারশান্ত্রে নবরসের 

' উল্লেখ আছে, কিন্ত রবীন্ত্রবাবুর প্রবন্ধ পাঠে বা শ্রবণে আমরা আর একটি রস উপলব্ধি করি, 

তাহা শ্রীতি বা আনন্দ রস। বাঙ্গালা ভাষার গতিনির্দেশ ও লক্ষ্যকারীদিগের ছুই দল। এক 

দলের নেতা রবীন্ত্রবাধু। সামান্ত হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্তীর ভাষার যে সকল শব 

ব্যবহার করে, সেগুলি লেঙ্ষার ভাবায় আমরা ব্যবহার করি ন|। তংপরিবর্তে অন্ত শব সমষ্টি করিয়া 

যদি ব্যবহার করি--তাহাহইলে ভাষার জীবনীশক্িি থাকে না। কথিতভাষার শবের শক্তি ও 

মাধুর্য রবীন্দ্রবাবুদ্ধারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাহার প্ধবন্যাত্বক 
পৰ্'” প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ সকল চলিত কথার শব্ধ প্রদেশতেদে বিভির ভাবে 

বিভিন্ন অর্থেও ব্যবস্থত হয়। ধ্বন্তাত্মক শব পরিবর্তুনশ্বীল। সংস্কত সাহিত্যেও অল্প সংখ্যন্ড 

ধ্বন্যাত্বক শব্ধ দেখ! যায়। এই সকল ধ্বন্যাত্ব্ক শঙ্ধ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড় কঠিন।" 

পন্াত্বক' শ্গুলি জীবিত শব 1 সে গুলিকে রবীল্রবাবুর কথিত নিয়মাদি ছার! শ্রেনীবদধ 

ফরিয়! ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুর্য নষ্ট হইবে বলিয়া মনে 
হয়। এ যুগের শব্ধ বহন সংগৃহীত হউক কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বছুল ব্যবহার 

প্রীর্ঘনীয় নহে। * 

আয় রবীন্রনস ঠাকুর মহীশয় বলিলেন, পণ্ডিত সততীশচন্্র বিস্তাতূষণ মহাশয় যে সকণ 



মালিক কার্-বিবরধী।?. . 
করার উল্লেণ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি কৃতক্ঞত। জনাইতেছি। বাঙ্গাল! ভাষার আকৃতি, 

কিরূপ হইলে ভাল হয়, সে সন্ধে আমার মত যে কি, তাহা! আম্মি এ প্রবন্ধে বলি নাঁই, বলিতে 
আসিও নাই। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষ৷ যে সুসঙ্গত ভাবে প্রকাশ করা য়ায়, 
তাহ! খিশ্বাম করি না। আমার এ প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের 

যে একটি সুক্শ্থত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়াঁ বাহির করিয়া, আপনাদের 

দরখাইতেছি। আপনার! দেখুন আমি যাহা বাহির করিয়াছি, তাহ! ঠিক কিনা, তাহা টেকে 
কিনা? কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই সকল শব্ধ অবাধে যেখানে সেখানে সাহিত্যে 
ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে পক্ষে বিধান দ্বিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহ! আছে, 

আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ সকল শব্ষ চলিবে কি না, 

তাহা বিচাধ্য। আবশ্যক হয় চলিয়া যাইবে। প্রানেশিকতা কথিত ভায়ায়, আছে সত্য, কিন্ত 
এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে? আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎও চ্ 

করিতেছেন । সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষার অভিধানারি কি ূর্ণাবয়ব 

হইবে না? আমি ত বলিয়াছি, আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলোচন। করিয়াছি । আমার 
কার্য স্বতন্ত্রনহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শবসকল 

বাঙ্গালায় ব্যবহারে বিস্তাভূষণ মহাশয়ের সহিত আঁমার মতভেদ নাই। বিগ্যাভৃষণ মহাশয় 
বলেন, ধ্বন্যায্মক শব্দগুলি পরিবর্তনশীল, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ গুলি সহজে পরিবর্তনীয় মহে। 

বড় বড় কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবন্তিত হইয়৷ থাকে। সংস্কৃত অনেক শব বাঙ্গা-” 
লায় পরিবর্তিত হুইয়৷ গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে৷ ধ্বন্াত্মক শব্দ পরি- 

বর্তিত হইবে কেন ? বাঙ্গালী কি খিল্ খিল্ করিয়! হাসিবে না, প্যান্ প্যান্ করিয়া কাদিবে 

না, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চাইবে ন1? প্রাকৃত বাঙ্গাল! লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, 
তাহা নহে, তবে চলিবে কি না, তাহাদের প্রয়োজন হইবে কি না! বা আছে কি না, তাহার 

বিচারক পাঠকগণ । 

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল মঙ্গবীর বলিলেন,_-অনেক সময়কে 

ছুরাশ! করিয়া নিরাশায় পড়িতে হয়; আজ আমাদের তাক) ত হয়ই নাই বরং অনেক ব্শ্টে 

পরিমাণে লাভ হইয়াছে । প্রবন্ধে আপনারা শুনিলেন যোড়া৷ যোড়। কথা ভিন্ন অনের সময়ে 

অর্থবোধ হয় না। তেমনি বিস্তাভৃষণ মহাশয়ের প্রান্ত রবীন্দ্রবাবুর ধন্তবাদে যোড়া দিতে 

, না পারিলে আজ তৃপ্তি হইতেছে না । আমিও রবীন্দ্র বাবুকে তাহার এই অপুর্র্ব গবেষণামূলক 

প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জান্ুইতেছি। আপনার! যোড়াতাড়া দিয়! লউন।. ভাষার 

ইঙ্জিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ববিবেরা বলেন, এই সকল ধ্বন্াত্বক শব ছিবিধ, এ 

বলে জন্তধ্বনি হইতে, অপরদল বলেন মনুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরাজী নাম 
13০%-0% ৮৪৪০ ও [921,200 0:৬০: । রবীন্দ্র বাবু লন প্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশ বাক 

লয় প্রতি বৈশ্ছানিফ | অ্রগদীশ বাবু বলেন, এমন অনেক রঙ. আছে, বাহ! এ মধ 



তি ৬. এ বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষদের 

যায় না--এ চোখের ততটা বোঁধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে, আবার এই চোখেই দেখা যায়। 
অব্যক্ধ্বনির শব্গগুলির রহস্তবোধ সেইনূপ সকলের কাণে হয় না । যে কাণের বোধশক্তি 

বদ্ধিত, সে কাণে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে। বিস্তাভূষণ মহাশয় উহাদের 
ক্ষণৃভঙ্কুর বলিয়া মনে করেন । যদ্দিই তাহা হয় তবে একটা দুইটা! হইতে পারে কিন্তু তাহাদের 

দল সমন্তই নহে। বিস্যাভূষণ মহাশয় উহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা করেন না। তিনি না. 
করিলেও লিখিত ভাষায় উহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখ! 

যায়। অপগ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, উহাদের প্রয়োজন। এই 
সকল শব্ধ এত ছোট যে ছু'একজন সদয় কবি ইহাদের শ্বরূপ দেখিতে চাহেন না। রবি 

বাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি। তিনি ইহাদের স্বরূপ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের 

আর ছোটত্ব নাই। তবে রবীন্দ্রবাবু বড় নজরে উহাদ্বিগকে যতই ছোট দেখুন, আমাদের 
কাছে এ গুলি এখন অতি বড় জিনিষ। ভাষার প্রাকৃতত্ব এখন উহাদের উপরে নির্ভর 

করিতেছে । রবীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে । বাঙ্গালা ও সংস্কত 

ভাষায় যে সম্বদ্ধ তাহ! দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে; দেহের উতকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ 

সম্বন্ধ হইলে, বাঙ্গালাভাষ।কে শবদ্হ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা! নহে। জীবনীশক্তি বাঙ্গালাতেও 

আছে। শব্রূপ ধাতুরূপ সব বাঙ্গালা । কোনট| একটু বঞ্ধিত কোনটা একটু কর্তিত। ইহা- 

_দ্বারাঁ আমি যেমন বাঙ্গালাভাষাকে একটু বাড়াইলাম তেমনি একটু কমাইয়াও দ্রিলাম। 

তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই। যাহার বে নাম, সেই নামে ডাকিলে শীত 

ডাক শোনা যায়। ৃ ্ 

অতঃপর সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন,_-প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মত- 

ভেদ আছে। তিনি বলেন এই সকল বিষয় অকিঞ্চিংকর ও বিস্মরণযোগ্য, আমি তাহা) 

কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্ত কোন বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন মতভেদ নাই। 
তাহার প্রবদ্ধ রচনানির্দেশের নিয়মপ্রকাশক নহে। বিগ্যাভৃষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইখাছেন 
কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়ি বাঙ্গলাভাষা চলে না) কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের 
অনাবশ্তুক প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালাকে ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্তক কি? রবীন্দ্রবাবু ষে সকল. 

শব্দ সম্বদ্ধে আদ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিদ্ভাভৃষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর 

বলিতেছেন কেন? কৃতকগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষ/ই ত ভঙ্গুর। সংস্কতসাহিত্যে বৈদিক 

শব্ধই আর এখন কি ব্যবহার হয়, ন! সে ভাষা চলে? সেক্সপীয়রের ভাষা, ড্াইডেনের ভাষ!' 

এখানকার ইংরাঁজীসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেক্সগীয়র অপেক্ষা! ডাইনেন আধুনিক। 
তীষ্থীর শব্দ গুল! পর্যন্ত অব্যবহার্ধ্য হইয়। যাইতেছে । যোগ্যতমের উদর্তন ভাষাতত্বেও খাটে। 
রবীন্দ্রবাবু এই সকল শবকে চিরস্থায়ী করিতে চে্টু,পান নাই। শবকে স্থারী করিতে কেহ 

পারে না। মহাকবি গ্রেগে কতকটা 'হয়, রণ “হয় না। সেক্সপীয়র তাহার উদাহরণ, 

বিভ্তিত ভাষার ইঙ্গিত। ইংরাজীতে বিভক্তির ( চ।91১০816107 ) পূর্ব্ব নিপাত এবং বাজালাস্ব 



মাসিক কার্য-বিবরণী | | 1, 

পরনিপাতত (09809511100 ) হয় । যেমন [০ 00৬+ ও “গাছ থেকে” । রবীন্রবাবু কবির 

দৃষ্টিতে মাতৃভক্তের ভক্তিতে এই সকল তত্ব আবিষ্ার করিয়াছেন। খুটুখাটু শব, নুট্নাট্ 
হইয়া গেলে আত্মার দেহাস্তরগ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্দ গুলিকে 

বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এই সকল শবের এখন ভাষায় বহুল 

ব্যবহার হইবে কিন! তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এই সক্ল শব 
গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । স্ুুরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে । বৈজ্ঞানিকের 

চক্ষে কিছুই নগণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ববিদদের নিকট কোন শব্ষই উপেক্ষিত 
হইবার নহে। ব্যাকরণ আইন-নিগড় নয়। ভাষার স্বরূপ ভাষার ইঙ্গিত বিতক্কি প্রভৃতিকে 

ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাব দেখাইয়! দেয় । সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা লাঙ্গুল বাদ 

দেওয়। তাহা। ধ্বন্তাত্বক শব বাদ দিলে ভাবাতত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে। রবীন্দ্র 
ৰাবুর প্রবন্ধের জন্য আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমাপেক্ষা মান্তগণ্য পঞ্ডিতগণের নিকট 

প্রশংসা! ও ধন্যবাদ পাইয়াছেন। সভাপতিরূপে আমি তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছি। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাঁদ জানাইয়। সভাভঙ্গ হইল । 

গ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী জীগুরদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 

4 প্রথম মাপিক অধিবেশন ! 

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১১), ২৮শে মে (১৯৯৪ ), অপরাহ্ন ৫1* টার" সময় ইউনিভার্সিটি 
ইনষ্টিটিউট হলে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল । এই অধিবেশনে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ;-_ 

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এস, শু শু, ডি, এল্ (সভাপতি ) 

' রায় », ১, চুনিলাল বন্থ এম্. বি, এফ» সি, এস্ | 

শ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ দত্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ক রসিকমোহন চক্রবর্তী 
” নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ”  সতীশচন্দ্র রায় এম্,এ 
* নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ”. বঘুননান সহায় এম্, এ বি, এল 

৮. দীনেশচন্দ্র সেন বিএ * রাজেন্ত্রনাথ সিংহ রি 
” নগেন্দ্রনাথ বসু ” কমলকৃষ্ণ সাহা ক 

» ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এন্/এ:: ” কুলদাকিস্কর রায় বিএল্ 
 “শটীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ ' * সভীশচন্্র বিদ্তাভূষগ এম্, 

:৮ সরসীলাল সরকার এল্,এম্,এস ৮ 'যোগেন্্রনাথ মিত্র এম্ এ টা 
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নক নিরারণচন্্র দত্ত শ্রীযুজ ফণীজ্রনাথ রায়। 
সত্যতৃষুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ” চন্্রশেখর কালী এল্, এমু,এদ্ 

” উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ ” গ্রবোধ্চন্ত্র বিদ্তানিধি। 

” প্রেমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ব এম্; এ ” দ্বারকাঁনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

" স্ুরেন্দ্রচন্্র বনু * বামাচরণ চটোপাধ্যায়। 

*» দুর্খাচরণ মুখোপাধ্যান্ ” নিকুঞ্জমাধৰ ঠাকুর। 

* পিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এম্,এ, বি,এল্ ” ব্যোমকেশ মুস্তফী ৃ্ 

" গোপালচন্ত্র গুপ্ত। * মন্মথমোহন বস্তু বি,এ ৬০ 

” ম্বণালকাস্তি ঘোষ। * নিত্যগোপাল বন্ধ, ঠা) 

এততিনন আরও প্রায় ঢুইশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

এই অধিবেশনে নিয্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল 7 -_ 
১। গত অধিবেশনের কার্ধ্-বিবরণ পাঠ। 

২। সভ্য-নির্বাচন। 

৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রতুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়কততৃক 

*রটৈতন্তের উৎকল-যাত্রা” নামক প্রবন্ধ পাঠ । ৪। বিবিধ । 

2 মাননীয় ভূতপূর্র্ব বিচারপতি ডাকার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় এম,এ, ডিএল্ 

মহাঁশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করিয়া অস্তকার প্রবন্ধপাঠক মহাশয়ের প্রবদ্বনির্বাচন ও 

তাহার সাহিতাজ্ঞান সন্ধে বহু প্রশংসা করিয়া সভার কার্যারস্তে আদেশ'দিলেন। দশম 

বার্ষিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
তৎপরে নিয়লিথিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সত্য শ্রেণীভূক্ত হইলেন,-_ 

.. শ্স্তাবক সমর্থক সভ্য 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ' শ্ীনগেন্্রনাথ গুপ্ত ১। শ্রীগোপালচন্ত্র গুপ্ত, ৫ মীড্লটন স্্ীট, 

শীসতীশচন্ বিষ্ঠাভূধণ ২ শ্রীস্রেপ্নাথ লেন 7... কানপুর। 

রা চা ও। শ্রীপরেশচন্ত্র দত্ত, বদ্ধমান। 

রি ৪। শ্রীয়ামিনীরঞ্জন ভট্টাচাধ্য, পঞ্জাব। 

প্রীরমেশচন্ত্র বসু প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৫। শ্রীযোগেন্ত্রনাথ সিংহ, বহৃবাঁজার। 

শ্রীৰবজলাল মুখোপাধ্যায় ্রব্যোমকেশ মুস্তফী, ৩ শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কলেজস্ীট ' 
অতঃপর. মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচয়ণ মিত্র মহাশয় স্থীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

*.. (এই প্রবন্ধট ১৩১১ তযোঠঠ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রচারিত হইয়াছে।) 
তৎপরে শ্রীধুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বিএ মহাশ্. বলিলেন,--ছুরূহ রাঁজকার্য্যের অবসরে 

মাননীয় মিত্র-মহাশগ্.যে গবেষগাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। * বৈষ্ণব 
ধর্মের অপূর্ব গ্াদি পলভরিল ইতদবপ্রেলীর বৈধষের হস্তে ছিল, কিছুদিন হইতে এই সকল 
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্রন্থের প্রত্তি বে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে, . তাহার গুল এই মাঁননীগন মিরর মহাশয় ।' 
ইনিই সর্ধপ্রথমে বিদ্যাপতির পদাবলী টাকাটিগ্লনীনহ সাধারণ প্রকাশ করিগ়াছিলেন। আবার 
ইহারই যদ্বে সেই বিদ্যাপতির পদাবলীর এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । : ইাতে বহু 
নৃতন পদ্দ থাকিবে ও অনেক প্রাচীন পদের সংশোধনাদি হইবে । আজ যে বিষয়ে প্রবন্ধ পঠি্ঠ 
হুইল, তাই! হইতে আমর বৈষ্ঠবধর্ম্ের 'সনেক থা জানিতে পারিলাম। অনেক বৈষ্ণষ 
জয়ানন্দের গ্রন্থকে প্রামান্ত বলিয়া গণা ফরেন না। সুখের বিষয় মাননীয় বিচারপতি মিত্র 

অহাশয় তাহাকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি তাহার প্রবন্ধে জয়াননের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। জদ্মানন্দের প্রমাণ অনুসারে শ্রীচৈতন্ঠের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যানিবাসী 
ছিলেন, জনৈক রাজ! ভ্রমরবর রায়ের ভয়ে বাঙ্গালা আসেন। এতছিঙ্গ জয়ানন্দ মহা- 

প্রভৃর তিরোধান সম্বন্ধে ষেবিবরণ দিয়াছেন, তাহাও অন্ত ফোম বৈষ্ঃবপ্রন্থে দেখা যায় না, 

৬/ম্হাপ্রভূর উৎকলযাত্র! শ্বদেশগ্রেমের একটা জলস্ত নিদর্শন । 

তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “অদ্ধ যে প্রবন্ধ গুলা গেল, 

তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। অপর ধাহারা যে ভাবে আনন্দ লাভ করুন, জাষক্স! 

বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ-কথার আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়। ঠাক্কুর নরোত্বম বলিয়াছেন-_-”গৌরাঙ্গ 
মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, ্বদয় পবিত্র ভেল তার” -শ্রীগৌর-কথা যেমনই হউক, বস্তা 
ও শ্লোত! উভয়কেই পবিত্র করে। মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধে মহা প্রভুর, 

উৎকলযাত্র! বর্ণনায় মহা প্রভুর চরণরেপুস্ৃষট স্থানগুলির এতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ প্রদান 

করিয়! সাহিত্যের দিক হইতে যেমন প্রবদ্ধটিকে গবেষণা পুর্ণ করিয়া তুলিয়াছেল, তেমনি 
তত্বৎস্থানে মহাপ্রভুর আচরিত লীল! বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধটীকে মধুর ও পবিত্র করিয়া 
ভুলিয়াছেন। দ্বীনেশ বাবু যে জয়ানন্দের কথা বলিলেন, মেই জয়ানন্দের প্রামাণিকত। সম্বন্ধে 

মতভেদ আছে । মতভেদই বলি কেন, বৈষ্ণবসমাজে কোন মতভেদ নাই, উহা! বৈষঃবের 
পরিত্যক্ত গ্রন্থ । বৈষ্ণবের প্রামাণিক গ্রন্থ যাহা--শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত-প্রীচৈতন্তভাগবতার্দি-- 

তাহ অপরের নিকটও প্রামাণিক । ইহার মহিত '৫বরোধ ঘটে বলিয়াই জয়ানন্দ বৈষ্ণবের 

,পরিজ্যজ্য। জঘ্াননের গ্রন্থে মহাপ্রতুর পূর্ববপুরুষগণের উইকল-বাসকণা সম্পূর্ণ কল্পিত, কারণ 

অন্ঠ কোন বৈষ্কবগ্রন্থে ভাহার পোষক কোন কথা নাই বরং বৈষ্বের প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধে 

যেরূপ বিবরণ আছে, তাহাই অন্তান্তি গ্রন্থ্বারা সমর্থিত হুইয়াছে। মহীগ্রভূর উৎকলযাত্রায় 

* স্বদেশপ্রেমের আকর্ষণ কিছুই নাই। উহা! জয়ানন্দের কল্পিত কথার উপর দীনেশ বাবুর 
কল্পনার সুপার খেলামা্ধ আন. ক্ষ্ছি নহে। চৈতন্ত-তাগবতাদি হইতে জানা যায়, মহী প্রত 

মাতৃভক্র-শিরোমণি ছিলেন1 প্্দীতার আদেশেই ভিনি উৎকলে গিয়াছিলেন।” এই ফঁিয়া 

বক্তা মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রার কারণ বৈষ্ণরসম্মভ-গ্রন্থে যেন্নপ আছে, তাহ বিবৃত করেন । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাঞচুরতা বলেন, -প্রবন্ধপাঠিফ্ষের যেমন বিদ্যা,.যেমন সম্মান 

খএখং যে্পপ গবৈষণাঁ তাহাতে আমাদের ন্তাক ব্যক্তির কোন কথা ধলিতে লাহস করা উচিন্ত 
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নহে । আমি কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না, প্রতিবাদের কোন কথা প্রবন্ধেও নাছ $ 

তবে প্রবন্ধ শুনিয়া আমার একটা কথা মনে হইতেছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় যেরূপ বিস্বৃ- 
ভাবে মহা প্রভুর গমন-পথের বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বিস্তৃত-ভাবে তাহার লীলাংশ বর্ণনা 

করেন নাই । আমরা বিষয়াসক ব্যক্তি, পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে সর্বদা ডুবিয়৷ আছি, ঘটনাক্রমে. 
এইরূপ অবসরে যদি প্রবদ্ধপাঠকের স্তায় জ্ঞানীব্যক্তির নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিষয় সকলের 
প্রবন্ধ গুনিতে পাই, তবে বিশেষ উপকৃত হইতে পারি। মহাপ্রভুর উৎকল-যাত্রার পথে কত 

অদ্ভূত শিক্ষা গ্রদ লীল! হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করা! অন্প সময়ের কাজ নহে। এই বলিয়াঃ 
বক্তা নিত্যানন্দের দস্ত-ভঙ্গের ব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়া, মানুষ মানুষকে কত ভাল বাসিতে 

পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পৰে বক্তা আবার বলিলেন,__দীনেশ বাবুর একটা কথার 

প্রতিবার আমি করিব-_-তিনি বলিয়াছেন ণ“বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী এতদিন ইতর-বৈষ্বশ্রেণীর হস্তে 

ছিলু।”--তীহার নভ্তায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপভাবে একটা সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা কর! ভাল হয় 

নাই। বৈষণবশ্রেণাতে ইতর লোক থাকিতে পারে, কোন্ শ্রেণীতেই ব৷ নাই-_কিস্ত সে জন্য 

সমস্ত সম্প্রদায়কে “ইতর” বলিয়া উল্লেখ করা অন্ুচিত। ইতর হইলেও তাহারা যে যক্ষের 

হ্যায় এতদিন এই সকল গ্রস্থরত্ধ রক্ষা করিয়! আসিতেছিল, এ জন্যও তাহারা ত আমাদের 

কৃতজ্ঞতার পাত্র । 

.. তপরে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্াবিনোদ এম্, এ মহাশয় বলিলেন,_-আমার বেশী বলি- 
বার কিছু নাই। আজকার সভায় বিচারপতিই সভাপতি, বিচারপতিই প্রবন্ধপাঠক। প্রবন্ধের 

বিচার ভালই হুইবে। মাননীয় মিত্র মহাশয় প্রবন্ধে এতিহাসিক ও ভৌগোতিক বর্ণনায় বনু 
গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রবীন সাহিত্য-সেবী, বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনি বহুকাল 

হইতে লেখনী ধরিয়াছেন, তীহার গ্রবদ্ধে যে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, ইহা! বলাই বাহুল্য । 

আমর! আশ! করি, ধন্মাধিকরণের কার্য্যের অবসরে তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপে 

অনুগৃহীত করিলে আমরা! বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ «এম্, এ মহাশয় বলিলেন,_-এমন সম্মিলন বহুদিন 
হয় না। তাহার উপর মাননীয় মির্র মহাশয়ের স্তায় ব্যক্তির লিখিত এরূপ ধর্্নকথাপূর্ণ খ্রীতি-.. 
হানিক ও ভৌগোলিক বিবরণময় প্রবন্ধও প্রায় গুন! যায় না। মিত্র মহাশয় অল্প কথায় 

চৈতন্তের ভ্রমণ-কথা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে গৌরলীলার কথা ও উড়িষ্যার ইতিহাসের 

অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চমংকার হইয়াছে । তাহার উল্লিখিত শবরজাঁতির কথা 

গ্রীকৃদিগের বর্ণনায় পাওয়। যায় । তাহার! মগধেও ছিল। গউৎকল নাম গ্রীক বর্ণনায় নাই। 

উড়িজাতির উল্লেখ আছে, স্থানের নাম নাই। .ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ওড. দেশ ছিল। 
মনুতে ওড জাতির উল্লেখ আছে, তাহার! শুদ্রভাবাপন্ন। উড়িষ্যাঁয় কোন্ সময়ে আর্্যবাস 

হয়, তাহা জান! যায় না। পঞ্চগৌড়-্রাঙ্ষণের মধ্যে উৎকল-্রাঙ্মণের নাম আছে সুতরাং এই 
পঞ্চব্রাঙ্ষণবিভাগের বছপুর্ববে এখানে আধ্যবাস হইয়াছিল.। . পালিগ্রন্থে উড়িয্যার স্থানে 



রত রঙ্গ ছি  ঘোড়শ পরী এ এখানে ন বৌ প্রবলতা কী র্গণেরা না : 
ভাজিকতাঁ জবলঘ্বন করিয়াছিলেন । চৈতন্তোর ভিরোধান লকবদ্ধে একটা প্রবাদ আছে_ পুরা 

| জাতিতে তাঁবাবেশে তিনি লমুদ্রে ঝাপ দিয়া তিরোহিত হর। ইহার সবল কি? খিক, 
না আর কিছু? | 

+7* তৎগরে শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর কাজী এল্এম্এস্ মহাশয় ঘনিগেন মহা প্রভুর নহস্তাগের 
| বাণ লইয়া বৈষবের! জয়ানদকে অগপ্রামাণিক করিয়া তুলিতেছেন কেন বুঝি ন!। গাহারী? 

ক্মপরাধ তিনি মহাপ্রভূর দেহত্যাগের কারণ লিথিয়াছেন; তিনি সংকীর্তনে নাচিতে নাচিতে 

হেচট লাপ্গিয়। জরগ্রন্ত হন এবং তাহাতেই দেহত্যাগ ক্ধরেন। ভগবান্ রামচন্জ্ মরধূতে 
নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্বন্ধে কথ! আছে ক্ষুদ্র ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অন্ত 

তিনি ব্যাধরূপী ভক্কের -বাণাহত হইয়। তিরোধান করেন। ইহা যদি হয় ভবে হৌচটজর : 
ইত্যাদির জন্ত ভক্তগণের ছুংখ করিষার কি আছে? এই দেহত্যাগের জন্য যখন তিনি অন্ট 
স্ান্ত অবতারে এই দেহোঁচিত উপায় অবলঘ্ধন করিমঘাছিলেন, তখন এবারেও সেন্প প্রথাক্জ 

বব্েহত্যাগ করিলে তাহার কি ক্ষতি হইবে? এখনকার দেহ এখনকার দেহের মত কিয়. 

জ্যাগ করিলে তক্র প্রাণে কেন ব্যথা লাগিবে ? তিনি দেছাতীত, নিত, শুদ্ধ। | 

..এই কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত রদিকমোহন চক্রবন্তী মহাশয় জানাইলেন, ভগবানের অবতার", 
দেহ সামান্য মানব-দেহের স্তায় রক্তমেদমাংসমজ্জাস্থিযুক্ত ও স্্ীপুক্রষসঙ্গমজাত নহে। াঁছার.. 
'দেহও অপার্থিব, তাহার আবির্ভব-তিরোভাব যে পার্থিব নিয়মে সর্বত্র হইবে, তাহা নহে 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,__অস্তকার বক্ত! ল্বন্ধে যাহা! বলবার তাহা পূর্বেই 

ঘলিয়াছি+ অন্যান্য বক্তাও সে বিষয়ে আমারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। অন্ত | 

সভায় যে কল কথ! লইয়! বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের কোন কথ নহে। 

ইহাও প্রশংসার কথা, কারণ প্রবন্ধটি বাদান্ুবাদের অতীত হইয়াছে । প্রবন্ধের আনুষঙ্বিক 

যে কথ! লইয়া প্রতিবা্ তাহা অনিবাধ্য। দেহ ও দৈহিক নিয়ম» অবতার-দেহ পশবন্ধে খাটে 

কি না তাহা বিচাধ্য বটে কিন্তু এখন সে স্বময়ও নহে আর এস্থানও নছে। এখন প্রবস্ধ 

মৃম্ব্ধে বলিব। প্রবন্ধের ছুটিভাগ। শ্রীতিহাসিক ভাগ একটা কথা আছে আমর! হিন্দু 

ইতিহাস রাখি না, সুতরাং আমাদের উত্ততি নাই। এ অপবাদ যানিতে পারি না। বত্যই 

আমাদের হতিহাস নাই? সত্যই কি আমর! ইতিহাসে আস্থাবান নহি? তাহা নহে, _এপুত্লাধ . 

কি ? পুর্লাণে কত কালের অতীত কথ! আছে, অতীতের ক্ষত কত মহাজনের ইতিহাস 'আছে। 

অতীতের ক্ষুদ্র্যন্তির, ক্ষণিকযুদ্ধের, স্নামান্ত রাজ্যবিপ্লবের কথা ধারাবাহিক নাই ঘটে, য্ব্গ 

খবরে আমাদের অনাস্থা দেখা যায় ঘটে। আমাদের পুরাণেতিহাসে দৃষ্টিপাত ক্র, তাহা চ 

দেখিবে কত মহাজন কিরূপে এই সংসারে রিপুদলের. সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়া! গি্াছেন) " 

তাহাকসুক্মাতিনুজ্ম বিবরণ দেওয়া আছেন মহাপ্রত্থ' অংশই হউন, পুর্ণ ই হউন, আর ভক্রই.. 

উন ভিন রিগুদলের সহিত যেরূপে যুদ্ধ (সে যুদ্ধ (নিজের জন্যই হউক আর আদার অত: 
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হউক) করিয়া জয়ী হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস কি নাই? জার যে ইতিহাস পাঠ কা 

'সেই সংসারজরী বীরের প্রতি কে না ভক্তি করিবে? আমাদের পুরাণেতিহাস ফোন রাজার 

ক্ষু্র রাজত্বকালের কথা, শাসনপ্রথানীর কথ! ধারাবাহিক নাই কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ 

ঝাজ্য-এই সংসার রাজ্য--যে রাজো আমরা সকলেই প্রজা, সে রাজোর বিপুল বিবরণ 

'আঞে। ব্যক্তিগণ্ত রাজোর আইনকাঞ্জুনের আলোচনা আমাদের 601৩৪ নহে। আমাদের , 

2,175 ধর্ম) যাহাতে সমাজ ধৃত ও বদ্ধমূল হইয়া আছে, ভাহাই হিন্দুর £০10108। এই 

20119 এর আলোচনা চাই এবং বরাও উচিত। ধীননীয় মিত্র মহাশয় '্রতিহালিক 

ও ভৌগোলিক তত্বের আলোচনায় এই প্রবন্ধে যেমন আধুনিক ইতিহাসপ্রি়তার ও তৎসন্বক্ধে * 

গবেষণার প্রমাণ দেখাইয়াছেন, মধুর গৌরাঙ্গকথার আলোচনীয় তেমনি হিন্দুর ০011010৪-- 

সীর্বতৌম 7011708 এর আলোচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। উৎকলযাত্রায় গোরাজের 

ধে মকল লীলার কথ' জানা যায়, তাহার যে সকল যুদ্ধের কথ! পাঠ করা যায়, তাহার প্রতিহত 

কোন পাঠান বীর নহে, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে ষিনি জয়ী, তিনিই প্রকৃত বীর। চৈতন্কদেব কাজে 

কথায় যে উদ্দীপনা চিরকালের মত জাগাইয়! গিয়াছেন তাহা! এখনকার কোন বজ্তাবাগীশের 
অপেক্ষ! অন্ন উদ্দীপক নহে। যাহ! হউক মাননীয় মিত্র মহাশয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ 

জীনাইতেছি। তাহার এই মনোজ্ঞ প্রবন্ধ উপলক্ষে আমরা অনেক সারগর্ভ কথ শুনিয়া) 

৮ ভূত্তিলাত করিলাম। 
অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃদিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সন্তর্ভ হইল । 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরাজকৃ্ণ তর্পঞ্চানন, 
সহঃ সম্পাদক। সভাপততি। 

দ্বিতীয়,মাসিক অধিবেশন । 
গত €ই আধা (১৩১১), ১৯ শেজুন (১৯০৪), রবিবার অপরাহু ৬ টার সময় বঙ্গীয় 

সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিযললিখিত ব্যক্তিবর্গ 
উপস্থিত ছিলেন,- 
 মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ তর্কপঞ্ধানন ( সভাপতি ) নদীয়া 

০০ *« কামাধ্যানাথ তর্বাবাণীণ * 

পণ্ডিত *« কালীবর বেদান্তবাগীশ 

টা *' কৃষংদাঁস বেদাস্তবাগীশ 

» জানকীনাথ তর্কপঞ্চানন 
আননীয় ডাক্তার * স্থার গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়, ফে, টি, এস্ এ, সি, এগ 
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: শ্রীযুক্ত রায় যতীন্রনাথ চৌধুরী, এম্। এ, বি, এল্ 

পণ্ডিত ' » সতীশচন্তর বস্তাভৃষণ, এম্, এ 
*.-. * ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, এম, এ 

» ক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ, এম্, এ 

». যোগেন্ত্রনাথ মিত্র, এম, এ 

» ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম; এ 

পণ্ডিত  * বীরেশ্বর পাড়ে. * 

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ঘোষ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বঙ্ছ 

». দীনেশচন্ত্র সেন, বি, এ . , সত্যভৃষণ বন্যোপাধ্যায় 

» রমেশচজ্র বসু « যতীশচন্্র সমাজপতি 

» নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত 

এত্ত আরও প্রায় শতাবধি লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 

নিমলিখিত বিষয়গুলি এই অধিবেশনে আলোচ্য ছিল, 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ। 

২! সভা-নির্বাচন। 

৩। মাননীয় ডাক্তার শ্রীধুক্ত আশুতোষ যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদোর্নতিতে আনন গ্রকাশ ৮ 

৪। কার্ধ-নির্ব্বাহক-দমিতি সমন্ধে শ্ীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব । ৮ 

৫। পাস্ত্রতবর শ্রীযুক্ত কাঁলীবর বেদান্তবাগীণ মহাশয় কর্তৃক ”গৌতম মুনি ও গ্যায়দর্শন* 
নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ। 

সভাপতি মহাঁশয় ও সহকারিসভাঁপতি মহাশিয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বহু 

মহাশয়ের প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিষ্ভাতূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমগ্র সভার 

অনুমোদনে নব্দ্ীপের গ্রধানাচার্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকষ্ তর্কপঞ্চানন মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

তংপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য আরম্ত "হইবে য় রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী 

মহাশয়ের প্রস্তাবে গত অধিবেশনের কার্য বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল। 

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সত্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন,-_ 

পু প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য | 

ল্লীমন্সথমোহন বন শ্রীহীরেন্্নীথ দত্ত ১ শরজ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ বিএ শ্যামবাজার হট, 

২ শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র সরকার এম্এ,৫$ মাঃ পান ৮ 

্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ৩ ুরেজনাথ চৌধুরী বিএল্ উকীল *. 

% % ৪ ত্র লাহিড়ী এম্এ,বি,এল * * 

র এ কি ০৫ ছর্কান্ত চৌধুরী, সবরেজি্ঠার » 



£০; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
শ্রীনগেন্্রনাথ বস্থ  শ্রীরায় টা চৌধুরী ৬ মৌঃ একেএম, মহতসমবির! চৌধুর্দী, 

সরুলাদী জমিদারবাটা, ফেনী, চট্টগ্রাম 
শ্রীব্যোমকেশ সুস্তফী এ ৭ শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ, বাগবাঁজার। 
শরক্ষীরোদ প্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৮ শ্রীয়তীশচন্্র মুখোপাধ্যায়, বহুবাজার। 

এ এ ৯ শ্রীশচন্ত্র মুখে|পাধ্যায় বিএ হেঃ মাঃ আন্দুল 

শ্রীরমেশচন্ত্র বন্থু শ্রীনিত্যগোপাল বস্থ ১০ শ্রীবনমালী দত্ত, রাজ! রাজেন্দ্র মল্লিকের স্ীট * 
শ্রীনিত্যগোপাল বস্থ শ্রীনগেন্ত্রনাথ বন ১১ শ্রীসতীশচন্ত্র বসু, শীকদার বাগান স্ত্রী, 

রর ১২ শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, মীর্জাফরস্ লেন * 
* টি ১৩ শ্রীনির্ধ্লচন্্র মিত্র, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন 

” রর ১৪ শ্রীরক্গানন্দ সিংহ) এম্.এ, লক্ষ পেপারমিল 
১. ১৫ শ্রীকৈলাসচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, বিএল্ 

প্রন্রেশচন্দ্র সমাজপতি শ্রীনিত্যগোপাল বসন ১৬ শ্রীদিব্য্ুহ্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৮ রর ১৭ শ্রীপুরেন্দুম্রন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ 

অতঃপর অন্য কার্ধ্যারস্তের পূর্বে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম.এ, বিএল্ মহাশয় 

প্রস্তাব করিলেন বাঙ্গালা প্রসিদ্ধলেখক ভূতপূর্বব “আর্্যদর্শন” সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযোগেন্ত্রনাথ 
. বিস্তাভৃষণ এস্এ মহাশক্বের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গাল! ভাষার ক্ষতি হইল, 

কাহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ এবং সমস্ত বঙ্গবাপী বিশেষ ছুঃখিত। এই বলিয়া! পরলোক- 

গত বিদ্তাতৃষণ মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাঁষ৷ কিরূপ খণী ও তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষার 

কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা! যতীন্ত্রবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া' দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন,__ 

“বঙ্গসাহিত্যে সু প্রথিতনাষা, চিন্তাশীললেখক, দেশহিতৈষী, গগ্ভসাহিত্যে স্বজাতিপ্রীতি ও 

জাতীয় উদ্দীপনার প্রবর্তক পগ্িতপ্রবর যোগেন্্রনাথ বিদ্ধাভূষণ এমএ মহাশয়ের মৃত্যুতে 
ধঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ এবং তীহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্ণকে সমবেদনা 
জানাইতেছেন।” ৪৯ | | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ এম্,এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, 
আজ দশবারে! বংসর আমি পণ্ডিত বিদ্তাভূষণ মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলাম। তাহার 
লিখিত আর্ধ্যদর্শনের প্রবন্ধার্দি পড়িয়া আমি মোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত পরিচয় 

হইলে তাহার গুণে ও জ্ঞানে আমি আরও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্ভাভূষণ মহাশিয়ের অনেক বিষয়ের ধারণ! ইদানীস্তনকালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব+ 

(সন্মতিত্রমে প্রস্তাব গৃহীত ভইল। 
 অওঃপর দার নির্দিষ্ট তৃতীয় কার্য আরস্ত হইল। মাননীয় ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস 

বল্যোপাঁধ্যায় এম; এ, ডি, এল্ মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভাগ্ন এইমাত্র একটা শোকের 
প্রস্তাব হইয়া গেল। আমি যে প্রস্তাবটি করিতে উঠিগাছি এটি নির্তিশয় আননদস্চক। 
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 ভীত্পর আশুতোষ যোগ্যব্যক্তি তাহায় বিচারপতিপদে নিয়োগ--যোগ্যব্যক্তির উচ্চপদলাতে 

সকলেই আনন্দিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার আশুতোষের অশেষবিধ স্ গু 
আছে, তিনি পঙ্ডিত, গণিতশাস্ত্রে তাহার পাগ্ডিতা এদেশে একপ্রকার তুলনারহিত । বিদ্যার 

ভাগ্ডারে তিনি কতকগুলি অমূল্য রত্ব দান করিয়াছেন, তাহার জন্ত সকলেই তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ। ডান্তর আশুতোষ উচ্চগণিতশান্ত্রে অনেকগুলি মৌলিক তত্বের আবিষ্কার করিয়া 

পাশ্চাত্য গণিতবেস্তাদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ডাক্তার আশুতোষ সাহিত্যেও পপ্ডিত 
ও বুদ্ধিমূন্; বড়লাট সাহেব তাহার তীক্ষবুদ্ধির প্রশংসা করেন। তিনি নিম্মল চরির, বিনয়ী 
কৃতজ্ঞ। এই বলিয়! গুরুদাস বাবু ডাক্তার আশুতোষের এই সকল গুণের নান! উদ্দাহরণ 

বিবৃত করেন। তৎপরে বণিলেন, জগদীশ্বর ডাক্তার আণগুতোষকে বড় করিয়াছেন, তিন্দি 

যোগ্যব্ক্তি, ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি তাহার উচ্চপদ্দ সুশোভিত করিবেন এবং দেশের 

মুখ উজ্জ্বল করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাপ। এই সুত্রে আমি প্রস্তাব করিতেছি প্বস্থীয় 
সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারি-সভাপতি নানা-শান্ত্রবিৎ, মাতৃভাষাম্থুরক্ত বঙ্গের গোৌরক 
ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরদ্বতী এম্,এ, ডি,এল্; এফ,আর, এএস ; এফ,আর,এস,ই ; 

মহাশয় হাইকোর্টের বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ গৌরবাদ্ধিত 

হইয়াছেন এবং তাহার পদোন্নতিতে সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ।” 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় এই গ্রন্তাব মর্থন,ক কিয়! 
বলিলেন, তাহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় নিজব্াট 

কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রাঙ্কণের এবং নিজে সম্পাদনের ভার লইয়াছেন। পরিষদের ইহা 
বড়ই আনন্দ ও শ্লাঘার কথা। 

গ্রস্তাৰ সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হইল। | 

পরে সভার চতুর্থ নির্দিষ্ট কার্ধ্য উপস্থিত হইলে, প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ গুপ্ত 

মহাশয় তীহাঁর প্রস্তাব এই অধিবেশনে স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাস্তব্রুগীশ মহাশয় তাহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য 

উপস্থিত করিয়! জানাইলেন যে, তিনি নিজে অসুস্থ, তাচছার বন্ধু সঙ্গীতশান্ত্রপারদশী, বিদ্বান 

| সারদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাহার হইয়! গ্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তদনুসারে সারদাবাবু বেদাস্ত- 

বাশ মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। 

[ এই প্রবন্ধ ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে ।] 

বেদাত্তবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধের সারাংশ এই £_ 

যড়দর্শনের মধ্যে গৌতমের দর্শন প্নায়”। নায় বলিতে আমরা অনেক কথা বুঝি কিন্ত 

“্যায়শীন্্র” বলিলে গৌতমের দর্শন বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না। স্তায়শাস্ত্র বা স্তায়দর্শন গৌতম 

গ্রণীত এই টুকুমাত্র সর্বজনবিদিত) কিন্তু তাহার বিষয় বহু লোকের অবিদিত। আজকাল 

বা্গালা ভাষার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই যাই, সেই স্থানেই সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনের আন্দো- 
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লন-গুনিতে পাই, কিন্ধু কুত্রাপি-স্াযদর্শনে গ্রসক্গ ত শুনিতে পাই না। তবে কোন কান 
বিষনী লোক আছেন ধাহাদের কাছে পত্ডিতমগুলী যাতায়াত করেন, যদিও তাহারা 
যেন্তারশাস্থ ঈশবরাহুমানের শাস্ত্র তথাপি গে জানা ঠিক নহে। তাহারা নব্য নৈরায়িকের সুখে 
মাত্র শুনিয়া ্রন্নপ বলেন, ফলতঃ গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রতিপাদক কোন হুত্র নাই। ঈশ্বর 
উপাস্য কি বিজ্ঞেন্ন তাহা গৌশমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এই দশনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞ 

হুত্র তন্মধ্যে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি যোলপদার্ধের উল্লেখ, ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। গ্রমেয় বিভাগে 

যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাস্থত্র দৃষ্টে স্পষ্টই গ্রতীত হয়, সে কথ জীবাত্ম৷ “পর 

গৌতমের মতে জীবাত্মবিষগনক তত্বজ্ঞানই মোক্ষ গ্রদ কি না, গ্তাহা গৌতমের গ্রস্থস্বারা জান! যায় 
না) তবে চতুর্থ অধ্যান্ে প্রসঙ্গ ক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখ! যায় ধটে,পরন্ত সে উল্লেখ উল্লেখমান্র 
অন্তান্ঠ দর্শনের কথা গ্রচারিত হইল, স্ভায়ের কথা হয় না কেন? কেহ বলেন স্তায় বড় কঠিন, 
বড় ছুর্ববোধ্য, পণ্তিতসমাজ ব্যন্কীত সাধারণ সমাজে তাহার প্রচার হইতে পারে না। অস্তে 

বলেন,--ন্ঘ।য়ের বিষয় বা উদ্দেস্ট পদার্থ তত কঠিন বা ছুর্ব্বোধ্য নহে, তাহার ভাষাই নিতান্ত 

দুর্বোধ্য । বেদান্তবাগীশ মহাশয় শেষোক্ত কারণকেই ঠিক্ বলেন। তাহার মতে ন্যায়শাস্থ্ের 
ভাষা যংপরোনান্তি ছর্ববেধা ও ছুরন্ুবাদ্য। সংস্কতানভিজ্ঞ লোফের কথ দূরে থাক, সং্কৃতত্ত 

কিন্ত ন্তায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ, এপ লোকেও তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারে না। বেদাস্তবাগীশ 
মহাশক, ইহা! উদ্াহরণাদি বারা বিশদ করিয়া বুঝাইয়। দেন। তীহার মতে নৈয়াফ়িক 

সপপ্িতগণ ইচ্ছা করিয়া ন্তায়শান্ত্রর ভাষা ছুর্কোধ করিয়াছেন। এ কথার প্রমাণও তিনি 

শিহর্ষের “খগুনখণ্ডখান্* নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। অন্তান্ত দর্শনের 
স্যত্রভাগ যেমন পদ্ধতিতে লিখিত, স্ায়হথরও ঠিক সেই পদ্ধতিতে লিখিত। অন্যান দর্শনের 

ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রস্থের ভাষ! যেরূপ, স্ায়দর্শনের ভাষ্যগ্রস্থের ভাষাও তন্রপ। ন্যায় 

বঙ্গদেশে আসিয়াই রূপান্তর প্রাপ্ত হইরাছে। অতঃপর তিনি স্থায় কি, তাহা এবং তাহার 

অবয়ব পঞ্চকের ব্যাখ্যা! করেন। তৎপরে স্তায়দর্শনকার গৌতমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়! 

তিনি বলেন গোত্রকার, স্থৃতিকার, স্যায়দর্শনূকার, রামায়ণের অহল্যাপতি ও বুদ্ধ প্রভৃতি অনেক 
ব্যক্তি গৌতম নামে অভিহিত। «বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মঙে ইহার! সকলে এক ব্যক্তি 

নহেম। স্ায়দর্শনকার গৌভমের শাস্ত্রাহদন্ধানে “অক্ষপাদ* নামে আর একটি নাম পাওয়া: 
যায়। ছাপ.রা জেলার গৌভমাশ্রম নামে পরিচিত বর্তমান স্থানই যদি যথার্থ গৌতমবাস হয় 
তবে রামায়ণের বর্ণনান্ুসারে অহল্যাপতি গৌতম ও ন্যায়শান্ত্রকার গৌতম একব্যক্তি হইতে 
পারেন । স্যাঁয়ভাষ্যকার বাতায়ন ও চাণক্যপণ্ডিত একবাক্তি। তিনি ২৪০* বৎসর পূর্ব্বের ৃ্ 

লোকু। ন্যায়দর্শনকার কাজেই তাহার বহু পৃর্ব্বেরে। গৌতম মৈথিল খধি। তীহার ভাষ্য- 
কার বাংস্তায়ন মৈধিলী এবং বার্ডিক উচ্যোভকরাচার্ধ্যও 'মৈথিলী। ন্যায়বার্িকের তাৎপর্য্য- 
নায়ী টাকাকার বাচল্পতি মিশ্র মৈথিলী এবং এই টাকার আবার তাৎপর্ধ্য লেখক উদয়নাচারধ্য, 
এই পর্যস্ত মূল ন্যায়দর্শনের বিস্তৃতি হুইয়াছে। তৎপরে মিথিলাবানী পক্ষধর মিশ্র, গঙ্গেশ 
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নী 
টুপি এবং ব্বাসী রথুনাথ শিরোমণি, গদাধর ডটাচার্য, মতুরেশ ভট্টাচার্য, এবং জগদীশ 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ধাহা করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে গ্রেন্রমদর্শম অপেক্ষা! বৈশেধিকদর্শনেরই 
ম্যক্ উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে । তৎপৰে তিনি সংক্ষেপে গৌতমদর্শনের বিবরণ 
দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন । 

অতঃপর ফৌড়কদীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাখ তৃ্করত্ব বেদাস্তরাশীশ বলিলেন, 
আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম ইহাতে ন্যায়ের ভাষার জটিলত। সম্ব্কে কটাক্ষপাত আছে। ন্তায়ের 

ভাষা যত্রদূর গ্রাম্যভাষাঁয় হইতে পারে, তাহ! হওয়া উচিত এবং তাহাই হুইয়াছে। প্রত্যেক 

ব্যক্তি বহর বিষয় জানেন, ঘট, পট কি ভাহা বুঝেন। উহাদের সামান্ঠার্থ প্রকাশ করা 

্যায়ের কান্য নহে। স্চায়ের যাহা কার্য; তাহা করিতে হইলে স্তায়শাস্ত্রে রাবহ্ৃত ভাষাই অব- 
লম্বন না করিলে তাহ! সিদ্ধ হইবে কেন? তদ্ধিতের ত্বও তা প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য- 

পদের গ্রয়োজনাচুসারে ক্রমিক প্রয়োগে ভাষা কতকটা হুর্বেধ্য হয় বটে। প্রবন্ধকার বলিয়া 

ছেন, এ ভাষা এত জটিল কেন বুঝি না। দুর্বোধ্য হইতে পারে কিন্তু অবোধ্য নহে । 

গুরুবাঞ্য দ্বারা এই ভাষার অর্থ সহজেই বোধ হইয়া থাকে । অক্ষপাদ নামের কোন প্রমাণ 

নাই এমন নহে। অঙ্গপাদ সন্বক্ধে প্রবন্ধকার ষে প্রবাদ শুনাইলেন, তাহা এই নৃতন গুনিলাম। 
আমরা গুনিয়াছি গৌতম এই সমস্ত পদার্থ ঠিক কি না এই চিন্তা করিয়। ভাবিলেন, অন্ধভাবে 

বিশ্বাম না করিলে এ সকল কিছুই বুঝ যাঁয় ন। ন্ুতরাং গৌতম যুক্তি গ্রামাণ অন্বেষণ করিতে, 

লাগিলেন। : একদিন গৌতম চক্ষু বুজিয়৷ এই সকল ভাবিতে ভাবিত্তে যাইতে ছিলেন, পথে 
কৃপে পড়িয়া যান। অতঃপর ব্রহ্মা বর দিলেন তোমার পা আর অস্থানে পড়িবে না। তদবধি 
গৌতমের অক্ষপাঁদ নাম হইল। অতঃপর বক্ত' স্তায়শান্ত্রে ঈশ্বর ও মুক্তি সন্ধে কিকি কথা 
আছে তাহ! ব্যাখ্যা করিলেন। : অনুমানের প্রয়োজনীয়তা! বুঝাইতে গিয়। বলিলেন, নাস্তিক 
সমাজ যত অকল্যাণ লইয়াই আছে। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলিলেন বনবাসে আসিয়া রামচন্র 
চিত্রকূটে বাস করিতেন। ভর্ত তাহাকে ফিরাইয়! লইতে আসেন। জাবালি যুক্তপথ অব- 
লন্বনে রামচন্ত্রকে বন গমন হইতে নিরম্ত করিতে চেষ্ট। করিলে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,-_ “আমি 

 ধর্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ব্রতগ্রহণ করিয়াছি, আপনি কর্তকগুলি অসার যুক্তি দ্বারা আমাকে 
তৎপথ-হইতে বিচলিত করিতে আসিয়াছেন। স্তায়শান্্বের মত এরূপ ধর্মহীন শাস্ত্র যাহারা 

অধ্যয়ন করিবেন, আমার অভিশাপে তাহার! জন্মাস্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবেন।” পণ্ডিত 
, মহাশয় বলিলেন এই ত্তুর কটাক্ষ কেবল প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের প্রতি। 

বস্ততঃ স্তায়শাস্্, বুদ্ধিকে মার্জিত*করিয়! উহ্থাকে ধর্ম্মমুখী করে। নান্তিকেরা অনুমান প্রমাণ 

স্বীকার করে ন|। অনুমানের মণ কি আছে, জাহা দেখাইয়া দেওয়া চাই। ইন্দরিয়সাধ্য 

জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জান 17 নাস্তিকেরা. বল প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহার অস্তিত্বে সনেহ্ হয় 

না, অন্যান মানি না, কিন অনুমান্ বিশ্বাস ন! করিলে নিজের যে চক্ষু আছে ভাহা বিশ্বাস হয় 

মা। দর্পণাদিতে দৃ্ গ্রতিবিধব চক্ষু ব্লিয়। অনুমান না ক্ষরিলে চলে মা । | 



১২. ূ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

অতঃপর মহামহোপাঁধযায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন,-_গ্্যায়ের ভাষা 
পণ্ডিতগণ ইচ্ছ৷ করিয়া জটিল করেন-ললাই । ঘট নাই বলিতে ঘটাভাব এবং নীলঘট নাই বলিতে 
ঘটাভাৰ্ বুঝায়, কিন্তু এই ছুই ঘটাভাবের মধো পার্থকা আছে, তাহা বুঝাইতে কতকগুলি পারি- 

ভাঁষিক শব্দ গ্রহণ কর! ভিন্ন উপায়াস্তর নাই ।» এই ব্যাপারের জন্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ 

যে.সকল পারিভাষিক শব্গ্রহণ করিয়াছেন তদপেক্ষ! সহজভাধায় যদি কেহ প্র সকল কথা৷ 

বুঝাইতে পারেন তাহা হইলে তর্কবাগীশ মহাশয় নিঞ্জ পুথিপত্র গল্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে প্রস্তত 

হইবেন । তৎপরে তিনি বলেন,--বেদাস্তবাগীশ মহাশয় অক্ষপাথ শবের কারণবোধক যে 

কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিলেন তাহা নৃতন। ন্ঠায়শান্ত্র যে বৌদ্ধবিচ্তা এ যুক্তি অমুলক। গুরু- 
পরম্পরাক্রমে এ বি্তা চলিয়া আসিতেছে । ন্তায়ের তাষা জাটল বটে, আর সেই জগ্ত নবদ্বীপের 
টোলের তিন চারি শত ছাত্রের মধ্যে বৎসরে তিন চারিটার অধিক উত্তীর্ণ হয় না। স্তায়ের 

ভাঁঘা জটল না হইলে চলে না। 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্তাভূষণ এম্, এ মহাঁশয় বলিলেন,--আজ পরিষর্দে 

এই পণ্ডিতের অপূর্ব সম্মিলন দেখিয়া আনন্দে আপ্লত হইতে হয়। অগ্যকার প্রবন্ধপাঠক 
বেদাস্তবাগীণ মহাশয় অগাধ পঞ্ডিত। তাহার পাতঞ্জল ও সাংখ্যদর্শনের গ্রস্থাদি বাঙ্গাল! 

ভাষার কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহ! বলা যায় না। আজকাঁর সভাপতি যিনি, তিনি 

২ম্মন্ত ধঙ্গদেশের পণ্ডিতমগ্ডলীর মাননীয় এবং বলিতে কি স্বয্ং গৌতমই যেন আজ সভাপতি 
“হইয়াছেন । মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাঁশয় একাই সহ, শ্রীকঞ্জনাস 
বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বেধান্তবাদী হইলেও ন্তায়ের বিরোধী নহেন। অগ্যকার সভায় দুইদল 
(উপস্থিত, একদল বলিতেছেন ন্যায়ের ভাষ! সরল হউক, অপর দল বলিতেছেন স্যায়ের ভাষা 

ম্তায়ের মত না হইলে চলে না। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ. সত্য আছে। পারিভাষিক শবে জটি- 

লত| থাকা সম্ভব । বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্তের প্রতি যে সহান্থভৃতি দেখাইয়াছেন, তাহা 

অনঙ্গত নহে। গৌতম যে মিথিলার অধিবাসী ছিলেন তাহা ঠিক নয়। চাণক্য বাংস্তায়ন 
ভিন্ন বাধ্ম্ায়ন আরও ছিলেন । ক 

অতঃপর তিনি বলিলেন, নব্ধীঞ্চে স্তায়ের একটা বিশেষত্ব আছে। ইতিপূর্বে স্তায় শান্ত 

ধর্মের অঙ্ীভূত ছিল। কিন্তু নবদধীপের জগগ্ধিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সধু 
বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির অনুশীলনের উপায়ে পরিণত করেন। 

অতঃপর দিঙ.নাগাচা্য গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি পঙ্ডিতগণের সময়াদি নিরূপণ সম্বন্ধে ক্ছু 
কিছু আলোচন! করেন। ঢঃ র 

অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদীস্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, অক্ষপাঁদ শে পায়ে নিকাব 
কথ! বিশ্বাস করা! যায় না।. অতঃপর প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচন। করেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রের যথার্থ কাল উপলব্ধি করিতে হইলে ন্যায়ের 

সহায়ত! চাই। ন্ায়ের যে'স্কল-বিষয় উপযোগিতা! আছে, ভাহা জানিতে হইলে গ্ভায়ের চর্চা 



ঘাঁসিক কবার্য্য-বিবরণী । ১৮৯ 
আবহ্বীক। বেদান্বাগীশ মহাশয় সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য স্যানশান্্র স্ঘক্ধে আজ এই 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মেই আলোচনার হুত্রপাত করিলেন আশা করি, এই আলোচনা 
বিস্তৃত হইবে । 

অতঃপর মাননীপ্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে,টা মহাশয় সভাপতি ও প্রবদ্ধ- 
পাঠককে এবং সাহিত্য-পরিষদে এই অপূর্ব পণ্ডিতমগ্ুলীর সশ্মিলন উপলক্ষে প্ডিতমগ্ুডলীকে 
ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল। . 

ভরামেজ্দ্র্ন্দর ত্রিবেদী ত্ীশিবনাথ শাস্ত্রী 
সম্পাদক। মভাপতি 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন । 
শনিবার, ৮ই শ্রাবণ, ২৩শে ভ্ুলাই। 

উপস্থিত ব্যক্তিগণ । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্১এ, (সভাপতি) শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাঁস গুপ্ত, এম্ এ) 8৫.8.4.5. 
». নগেন্দ্রনাথ বস্থ ». বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এম্ এ 
* নিখিলনাথ রায় বি, এল্ * কামিনীনাথ রাগ 

» দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ » পঞ্চানন বল্যোপাধ্যায্স বি, এ 
*  হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্ এবি, এল. * যোগেম্্রনাথ মিত্র এস্ এ, 

রায় » ঘতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল » চীঁরুচন্দ্র ঘোষ 
পণ্ডিত * সতীশচন্ত্র বিষ্ভাতৃূষণ এমএ * অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্াতৃষণ 

» নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নর » অমরাপতি বন্দোপাধ্যায় 

« ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এষ, এ ৪ পুর্ণচন্ত্র দে বি, এ 

* পুর্ণচন্ত্র গোস্বামী এম, এ « যোগেশচন্দ্র ঘোষ 

* রমেশচন্দ্র বনু | *আ্ঞরাসেন্দ্রম্ন্দর ত্রিবেদী এম,এ (সম্প্দি ক) 

» সত্যভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় * মন্মধমোহন বসু 

ডাক্তার » সরসীলাল সরকার এম, এ) 7.৪,» ব্যোমকেশ মুস্তফী | নহ* সম্পাদক 
সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়। 

সভাপতির আমন গ্রহণ করিলেন । 
১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 
২। নিম্নোক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন। 

প্রস্তাৰক সমর্থক সঙ্য 

ভীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরামেনতরন্দর জিবেদী (১) প্রীহ্রেক্ুনাথ গোস্ামী 
ভবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় প্রীব্যোমকেশ মুস্তধী হে) মৌলবী জসিরাজউস্ইস্লামখ? বাহাদুর 

গ 
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প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য, | 

প্ীনগেন্্রনাথ বন শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী (৩) শ্রীহরিচরণ সারকেল, উকীল, হাইকোর্ট 
শ্রীরামেন্ত্রনন্দর তরিবেছী (৪) শ্রীরাজেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী উকীল, এ 

(৫) শ্রীমহেন্ত্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর 

(৩) শ্রীঅমররূষ্চ দত্ত, » রামতম্থ বসুর লেন 
(৭) শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্রাচার্ধ্য, ডেপুটিম্যাজিষ্টরেট, 

৯৫১ বারাণসী ঘোষের স্রীট 
(৮) শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত,৭কর্ণওয়ালিস ইট « 

৩। সভ্য-নির্বাচনের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিয়োক্ত প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলেন ঃ-- 

“বীর সাহত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্ত ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত শ্বদেশবংদল 

নানাশান্ত্রবিৎ সর্বজনপ্রিয় পরমধার্দিক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ডি, এল 

মহোদয়ের মহামান্ত হাইকোর্টের বিচারাপন বহুর্দিন অলঙ্কৃত করিয়া! অবসরগ্রহণান্তে রাজসন্মান- 

লাভ উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রার্থন! যে, তিনি 

দীর্ঘজীবী হইয়া! স্বদেশের ও স্বদেশীয় সাহিত্যের কল্যাণ অনুষ্ঠানে নিরত থাকুন”। সভাপতি 

মহাশয় এই প্রসঙ্গে মান্যবর বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণকীর্তন করিয়! উপবেশন করিলে, উপ. 
স্থিত সভ্যগণক্ুক অতীব আহ্লাদসহকারে প্র গ্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৪। প্রস্তাবকর্তা শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তখনও সভাস্থলে উপস্থিত ন1 হওয়ায় 

পুর্ব্ব অধিবেশনে তাহার ষে প্রস্তাব স্থগিত ছিল, তাহা! এবারও স্থগিত রহিল। 

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্্রন'থ পু মহাশয় তখনও উপ্রস্থিত ন! হওয়ায় ততপ্রেরিত বিদ্ভাপতির 

তাঁশাসন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু কর্তৃক সভাস্থলে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হইল। নগেন্রবাবু 
বলিলেন,__মাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের! 

পরিষদের জন্ঠ বিগ্তাপতির পদ্াাবলীর সংগ্লহে ও সম্কলনে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত ছারবঙ্গাধিপ এ 

বিষয়ে তীহাদের সাহাধ্য করিতেছেন । দ্বারবঙ্গাধিপতি বিদ্যাপতির দৌহিত্রবংশীয়দের নিকট হইতে 

এই তাত্রশাসনথানি সংগ্রহ করিয়| মাননীয় সারদাবাবুর নিকট পাঠাইয়াছেন। কিছুকাল 
পূর্বে শ্রিমার্সন্ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিস্তাপতির তাত্রশামনের আবিরের বিবরণ 
দিয়াছিলেন। বন্ত! সেই তাত্রশাসনের প্রতিলিপির সহিত এই নূতন আবিষ্কৃত তাত্রশাদন 

মিলাইয়া দেখিয়াছেন। “দেখা গিয়াছে উভয় তাঁত্রশীসনে,পাঠের পার্থক্য নাই, কিন্তু খোঁদন 
কার্ষ্যে উভয়ের পংক্তিবিস্াস ভিন্নরূপ। অত এব একখানিকে অন্তথানির অনুলিপি বল! চলিতে 

পারে। রাজ! শিবসিংহ বিস্তাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তাঅশাসনের 

বিষয়। সেই মুল তাত্রশাসন এ পধ্যন্ত অনাবিষ্ত রহিয়াছে । এই ছুইখানিই তাহার জাল 
অন্থকরণ। যে কারণে গরিয়ার্সনের তাত্রশাসন জাল বলিয়৷ অনুমিত হয়, দেই কারণ এস্থলেও 
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হীযোজ্য। তাত্রশাদনে তারিখের স্থানে সংবৎ, শকান্ব ও সনের উল্লেখ আছে। বিস্তাপতি 
যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, তখনও মুসলমানি সনের প্রচলন হয় নাই। জালকর্তা এ তথ্য 
জানিতেন না, এই সংবৎ ও শকাবের স্থানে পনও বসাইয়! দিয়াছেন। এতদ্বাতীত এই 

নূতন তাত্রশাসনের লিপি দেখিয়া! ত ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে খোদিত বলিয়া মনে 
হয়। বিস্তাপতির সময়ে এরূপ লিপি চলিত ছিল না। নূতন তাঅশাননে দেবনাগর অক্ষর 
বাবন্বত। সম্ভবতঃ সম্পত্তি লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিস্তাপতির কোন বংশধর, 

আদালতে দাখিল করিবার জন্য এই তাম্শাসন গ্রস্তত করাইয়াছিলেন। মুল তাঅশাসন তখন 
হাঁরাইয়! গিয়াছিল, তাহার স্থৃতিমাত্র বর্তমান ছিল। তাত্্শীসনে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, 

তাহার উপর নির্ভর করিতে না! পারিলেও তাত্রশাসনে বিদ্যাপতির যে বিবরণ দেওয়! 
হইয়াছে, তাহার এ্রতিহাসিফত। অপ্রামাণিক মনে করিবার কারণ নাই। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিগ্তাভূষণ ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয়েরাও এই নূতন তাত্রশুসন 
দেখিয়া, উহাকে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমান করিলেন । 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনুরোধ করিলেন, পরিষদের জন্য নগেন্দ্রবাঁবু যে বিস্ত/- 

পতির পদাবলী বাহির করিতেছেন, তাহার ভূমিকায় যেন এই তাম্বশাসনের ফটোগ্রাফ বাহির 
করা হয় এবং এই তাঅশাসন ও পূর্ববাবিস্কৃত শ্্রিমার্সনের তাত্রশাসন সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক 
প্রকাশিত হয়। | 

৬। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশয় “কাবুলীওয়ালা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রী 

প্রবন্ধে দীনেশবাবু কাবুলীর নিকট সংগৃহীত তাহাদের দেশের ও তাহাদের সামাজিক প্রথার ও 

আচারাদির বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন ।* কাবুলের নারীগণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিলেন, 

আমাদের গান্ধারী, মা্রী, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজ্ঞীর৷ কাবুল ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ হইতে 

আ[সিয়াছিলেন ও আমাদের মহাঁদেবী পার্বতীর পৌরাণিক রূপ কল্পনায় সম্ভবতঃ কাবুলীনারীর 

ছয়! বিদ্তমান আছে। কাবুলী-দিগের প্রকৃতিগত ও আঁচারগত বিশিষ্টতা অতি হ্ৃদক়গ্রাহী 

ভাষায় এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । প্রবন্ধ-পাঠেরু'পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বি্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধক্সয় দ'নেশ বাবুর প্রবন্ধের মনোজ্ততার | 

ও ভাষার কবিস্ুলভ চমৎকারিতাঁর প্রশংসা করিয়া, তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। 

পার্বতী সম্বন্ধে দীনেশবাবুর উক্তিতে পঞ্চানন বাবু আপন্তি করায় দীনেশবাবু তাহার উত্তর 

দিলেন। সতীশবাবু কাবুলীদের সম্বপ্ধে বলিলেন, এ গ্রদ্দেশ বহুদিন গ্রীকদিগের অধিকারে 
ছিল; কাবুলীদের শরীরে ও চরিত্রে সম্ভবতঃ গ্রীক উপাদান অস্তাপি বিদ্কমান আছে। 

৭। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার প্ভারতভন্ত্রীয় যুগের 

রাজনৈতিক অবস্থা” সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হইল। এই প্রবন্ধে হেমেন্দ্র বাবু ভারতচন্ত্রের 

% এ প্রবন্ধ ১৩১১ দাঁজের ভান মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে 
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জন্মগ্রহণের পরবর্থী কালে ভারতধর্ষের ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ সঞ্চলন 
করিয়াছেন এবং মোগলসামত্রাক্যের অধঃপতন ও তাহার আহন্ুষঙ্গিক ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে ।* 

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ সম্বক্ধে কিং আলোচনা 

করিলেন। প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় অন্থপস্থিত থাকায় প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনা! উপস্থিত 
সভ্যগণের মতে আবশ্তক বিবেচিত হইল না। 

৮। জম্পাঁদক শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যপরিষদে উপহৃত গ্রস্থগুলি প্রদর্শন 
করিয়া উপহারকর্তাদিগকে ধন্তবাঁদের প্রস্তাব করিলেন। উহ! সভাকর্তৃক অনুমোদিত হইল। 

“ব্জবাসী” স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের প্রদত্ত বঙ্গবাসী কাধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত মূল সান্ুবাদ বান্মীকি রামায়ণ, নীলকণ্ঠের টীকা সহিত মূল মহাভারত, ব্রক্গবৈবর্ত- 
পুরাণের বঙ্গানুবাদ, রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি একরাশি গ্রন্থের জন্ত পরিষদ বিশেষরূপে 

কৃতজ্ঞ হইলেন । 
৯। সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধপাঠক দীনেশবাবুর প্রবন্ধের বিশেষ 

প্রশংসা! করিয়।৷ সভাভঙ্গ করিলেন । 

শ্রীরামেন্্রথন্দর ত্রিবেদী, শ্রীনতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ, 
সম্পাদক। সভাপতি । 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন | 

১১ ই ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, শনিবার, বেলা ৫॥ উ| | 
ূ উপস্থিত ব্যকিগণ। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ এম্,এ (সভাপতি) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ 

» রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্, ঞ বি, এল্ » মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ব 
এ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত * পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 

এ নগেন্দ্রনাথ বস্থ পু». যাদবচন্্র মিত্র 
এ নুরেশচন্দ্র সমাজপতি «এ চাঁরুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

*« যৃতীশচন্দ্র সমাজপতি » আনন্দনাথ রায় 

এ নিখিলনাথ রায় বি, এল্ * যোগীন্ত্রচন্দ্র বস্থ বি, এ 

এ কেদারনাথ ভট্টাচার্ধ্য » আনন্দগোপাল ঘোষ 
এ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ) বি, এল্ » বামাচরঘ চট্টোপাধ্যায় 

». অমৃতরুষ্ণ মলিক বি, এল্, » বীরেশ্বর গোত্বামী বি, এল্ 
এ দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ » তারকেশ্বর পাল চৌধুরী বি, এল্ 

বগা 

টে বালান 

* এই প্রবন্ধ ১৩১১ সাঁলের তান্্র মাসের সাহিত্যে প্রকাশিত হইদ্াছে। 
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শ্রীযুক্ত বামীনাথ নন্দী,  শ্রীযু তারকেম্বর ভট্টাচার্ধ্য 
* ললিতচন্ত্র মিত্র এম্, এ * বিশ্েশ্বর ভট্টাচাধ্য এম্, এ 

» রমেশচন্ত্র বঙ্গ » রামেন্্রনুন্দর তিবেদী এম্, এ (সম্পাদক) । 

» সরসীলাল সরকার এম্, এ এল্, এম্, এস্ » মন্মথমোহন বসু ৪.8. 

*. হেমেম্্রজ্জ ঘোষ ». ব্যোমকেশ মুব্তফী ) চারা 
এতত্তিনন সভাস্থলে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহোদয়- 

গণের অনুগস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্ভাতৃষণ 
এম্, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইলে নিযলিখিত সভ্যগণ 
যথারীতি নির্বাচিত হইলেন,__ 

প্রন্তাবক “সমর্থক সত্য 

প্রীত্বরেশচজ্্র সমাজপতি এরমেন্্রসন্দর ভ্রিবেদী. ১ প্রসিদ্ধমোহন মিত্র, হায়দরাবাদ 

জ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ২ গ্রীনগেল্স নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কেদারদত্তের লেন 

শ্রীরসীলাল সরকার শ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ব ৩ জ্ীশৈলেন্্রনাথ বহু, ১৪ বলরাম ঘোষের স্ট্রীট 

্ররমণীমোহন মন্নিক শ্রীব্যো মকেশ মুস্তফী ৪ শ্রীবিশ্বেখর সান্যাল, ৬ চৌধুরীর লেন 
| ৫ শ্রনুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৯ 

প্ররামে্রহন্দর ত্রিবেদী গ্রীমন্মঘমোহন বন্ধু ৬ ঞ্রনগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল উকী'ল, ছাঁপরাঁ 

৭ শ্রীউমেশচন্ত্র যোষ বি,এল,১ উকীল, ছাঁপরা 
৮ গ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্,এ পুরুলিয়া 

শ্ীমম্সঘমোহন বন প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী » গ্টক।নাইলাল বন্ধ, রেঙ্গুন 
১* শ্রীষতীশচন্দ্র সিংহ বি,এ ৫৫1৫ গ্রে ষাট 

শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী ঞ্ীনগেজীনাথ বন্ধু ১১ পণ্ডিত গ্ীনিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন 

১২ শ্রীশশিতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাল.ন 

২। শোৌকপ্রকাঁশ,্রীযুক্ত রামেন্্স্রন্দর ব্রিচ্ছদী এম.এ সম্পাদক মহাশয় পরিষদের 

সভ্য ৬রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর জন্ত এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £-_বঙ্গীয 

সাহিত্য-পরিষদের সাদস্ত ও পরম সুহৎ ও বঙ্গীয়সমাজের পরম হিতৈষী ৬রমানাথ ঘোষ 

মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন ও তাহার শোকার্ত 

পরিবারবর্ণের সহিত আস্তরিক সমবেদন। প্রকাশ করিতেছেন।” প্রস্তাবকর্তী ৮রমানাথ 

বাবুর সহিত পরিষদের সন্বদ্ধের, পরিষুদের প্রতি তীহার অনুগ্রহের ও পরিষদের গৃহনির্মাপ।্খ 

৫০৪২ পাঁচশত টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিষয় উদ্লেখ করিয়া এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে 

পর যু রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্,এ) বি,এল্, মহাশয় মৃত মহাত্মার সমাজহিতৈষিত! ও 

বিবিধ গুণরাশির উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রন্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল ও 

»রমানাথ বাবুর পরিবাঁরবর্গের নিকট তাহার প্রতিলিপি ৫প্ররণের আদেশ হইল। 



১1৮০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

৩। যবন্ীপে হিন্দু প্রভাবের নিদর্শন প্রদর্শন । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাঁথ বুস্থ মহাশয় চা 11590+ 

719119068০1) 09 70750০000: ও অন্থাস্ত গ্রন্থ হইতে যবদীপে হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন- 

স্বরূপ বিবিধ দেবমন্দির ও দেবদেবীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিলেন। তহ্পলক্ষে নগেন্্রবাবু 
যবদ্বীপের বড়ব্দর ও ব্রহ্মবনম্ নামক দুই মন্দিরের সবিশেষ উল্লেখ করিয়৷ বলিলেন, উহার 

কিয়দংশ খৃষ্টায় ১ম ও ৫ম শতাব্দীর মধ্যে নিশ্সিত। বড়ব্দর মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে 
বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন আছে ও তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মঞ্চে হিন্দুদেবদেবীর লীলাদির চিত্র 
ও হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র অস্থিত আছে। ব্রহ্বনের বনু প্রতিমৃত্তি 
মধ্যে ব্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর, গণেশ ও মহিষমর্দিনীর মৃণ্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহাতে 
১ম শতাব্দীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় বদ্ীপে হিন্দুগ্রভাবের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ 

হইতেছে । 
* চিত্রপ্রদর্শনের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সুদীর্ঘ ও স্ন্দর বক্তুতায় যবদ্ীপে 

আবিষ্কৃত হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবমুষ্তি ও হিন্দু-সত্যতার বিবিধ নিদশনের বিস্বৃত পরিচয় দিয়! 

সভাকে অনুগৃহীত করিলেন । যবছীপস্থিত হিন্দু মন্দির প্রভৃতির বিশালত!| ও বিম্ময়জনকতার 

বিব্রণ সভ্যগণের কৌতৃহুলোদ্দীপক হইয়াছিল । 
নগেন্দ্রবাবু ও পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়! এ গ্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, খৃঃ পুঃ 

তৃতীয় শতাববীতে অশোকের প্রেরিত কতিপয় বৌদ্ধপ্রচারক যবদ্ীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পরবর্তী কালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম যবদ্গীপৈ প্রচারিত হয় । যবহ্বীপে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিস্তার 
প্রথমে সম্ভবতঃ চীনবাসী নাবিক ও পরিব্রাজকদ্বারাই ঘটিয়াছিল। প্রথম হইতে সপ্তম 

শতাবীর মধ্যে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ও তৎ্পরে হিন্দু-প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। যবদ্বীপে যে সকল 

দেবমূষ্তি পাঁওয়! যায়, তাহা মুখ্যতঃ তান্ত্রিক উপাসনা-প্রচারের নিদর্শন । রামায়ণে যবদীপের 
উল্লেখ আছে, কিন্ত কোন বিবরণ নাই। ভারতবর্ষের সহিত যবদ্ীপের সম্বন্ধ কত গ্রাচীন 

তাহার নির্দেশ কঠিন। 

৪। ্রবন্ধ পাঠ,--শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রঞ্াথ গুপ্ত মহাশয় ০বৈষ্ুব কাব্যে মিথিলার অংশ» 

প্রবন্ধ পাঁঠ করিলেন ।* পু. 

উক্ত প্রনদ্ধের সারাংশ এই £__ত্রিশবৎসর পূর্বে বিগ্তাপতি বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচিত 
ছিলেন । ৬রাজরুষ্ মুখোপাধ্যায় প্রথমে তাহাকে মিথিলাবাসী বলিয়! প্রচার করেন। এদেশে 

প্রচলিত বিদ্যাপতির পর্দে অনেক অশুদ্ধ পাঠ রহিয়াঁছে ; মিথিলায় প্রচলিত পাঠ শুদ্ধ । উদাহরণ 

"রস নাহি হৌয়ল, করল যে শাতি। মদন লতা জনু দংশ্কল হাতি ॥” এই বঙ্গদেশপ্রচলিত 

পাঠের কোন সদর্থ হয় না। দ্বিতীয়চরণে মিথিলার পাঠ--প্দমন লতা 'জন্থু দমসল হাতি” 

ত্বীকাঁর করিলে অর্থ হয়, কেন না “দমলতা” অর্থে “দ্রোখলতা” ; প্দমসল” অর্থে প্বলিত 

করিল”। এইনপ আারও উদ্দাহরণ আছে। প্রসিদ্ধ কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্রকবি) কর্তৃক 
7 * ই প্রবন্ধ বঙ্গ ভাঁষ পত্রিকার গত, আঙ্িন সংখা প্রকাশিত হয়। 
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সংগৃহীত ও তাহার ্বহস্তুলিখিত বিদ্ভাপতির অনেক পদ লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত 
পণ্ডিত প্রাচীন পু*থি ' দেখিয়া লিখিয়াছেন । এ দেশের সঙ্কলনকর্তারা সেই পাঠ সংশোধন 
করিতে গিয়া ছন্দ প্যস্ত নষ্ট করিয়াছেন 1 চন্ত্রকবির সাহাযো লেখক বিগ্তাপতির অনেক 

ভণিতাশ্ন্য পদ পদকল্পতরু মধো আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূপতিসিংহ ভণিতার পদগুলিও 
বিস্তাপতির। ভূপতি সিংহ, ও হরি সিংহ শিবসিংহের পিতৃব্য। কবিশেখর উপাধি অন্যের 

থাকিলেও বিদ্ভাপতিরও এ উপাধি ছিল। পদকল্পতরুর কবিশেখর ভণিভাযুক্ত পদের" মধ্যে 
শতাবধি পদ বিদ্ভাপতির। মিথিলায় এঁ সকল পদ বর্তমান । 

এদেশে পরিচিত গোবিন্দদাসগণের মধ্যে যিনি সর্ধশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দাস, তিনিও মিথিলাবাসী | 

চন্ত্রকবির সাহায্যে এই তথা ও আবিষ্কৃত হইয়াছে! তাহার পদাবলীও এদেশে বিকৃত হইয়াছে 

ও তিনিও গোবিন্দ দা কবিরাজ বলিয়! পরিচিত হইযাছেন। প্ররুতপক্ষে ইনি মিথিলাবাসী 

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্বদ্বাস ঝা । দ্বারবঙ্গের বর্তমান মহারাজ তাহার বংশে উৎপন্ন রর 

কু্জপল্লী নিবাসী কাত্যায়ন গোত্র 
শুচিকর কা 

শিবদাস 

কষ্দদাস 
| এ 

গ্াধাস (কবি) গোবিদদাম (কবি) হরিগাস (কবি) রামদাস (কবি) 

টার 

মেধাকর 

শোভনাথ 

টেকনাথ 

. টেকনাথের কন্তা মহারাজ লক্ষ্মীন্খর সিংহ ্ মহ্ধ্রাজ রামেশ্বর সিংহের জননী । কৰি 

 চণ্ড। ঝ! গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে স্বীকৃত আছেন। গোবিন্দদাসের আঙ্মানিক 
কাল ১৫৪৮ শকান্। 

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবদ্ধকারের নবাবিষ্ধার ও মৈথিল কবি 

গোবিন্দদ্বাসের কবিত্ব-গৌরব স্বীকার করিয়। লয়! বলিলেন, বাঙ্গালী কবি গোবিন্দাস কবি- 

রাজ 'ও এঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি বৈদ্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মৈথিল কবির অনেক পদ 

এই কবিরাজের নামে চলিয়! থাকিলেও তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশগ গোবিঙগদাসের মামে প্রচলিত পদাবলীয় তুনায় 

সমালোচনা বারা মৈথিলী ও বাঙ্গালী উভয় কবির রুতিতব নির্ববাচনার্থ অন্গরোধ করিলেন। . 



১০ ৃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে 

. সভাপতি মহাশয় নগেগ্রবাবুকে: প্রবন্ধটি পরিষং পত্রিকায় প্রকাশে অনুরোধ করিলে 

জানা গেল, উহা! অন্তর প্রকাশের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। | 
৫। বিবিধ ।--সম্পাদক অন্যান্ত পত্রের মধ্যে হায় দ্রাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিঙ্ত 

মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন উক্ত মহোদয় আরবী, পারসী প্রভৃতি হইতে গৃহীত বাঙ্গাল 

শবের অক্ষরাস্তরিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়!. পরিষতকে অনুগৃহীত করিয়াছেন ও এনছুপলক্ষে 

পায়োনিয়র প্রভৃতি বনু পত্রিক! সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষংও দিদ্ধমোহন বাবুর প্রতি 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত 

[00180 [50০0 চারিখণ্ড ও অন্ত উপহারদ।তাদের প্রদক্ গ্রন্থ প্রদর্শন ও তাহাদিগকে 

কৃতন্ঞতা-জ্ঞাপনের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেব্্র্ন্দর ত্রিবেদী, শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, 
| সম্পাদক। সভাপতি । 

পঞ্চম মাপিক অধিবেশন ! 

১৫ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর, শনিবার, অপরাহ্ন ৬ট। 

উপস্থিত ব্যক্তিগণ। 

্ীঃুকত কালীবর বেদাস্তবাগীশ (সভাপতি) শ্রীযুক্ত নীলনণি মুখোপাধ্যায় 
« রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এস্, এ বি, এল » হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি * ঘাঁদবচন্ত্র মিত্র 

» হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্ এ বি, এল্ * কিরণচন্্র দত্ত 
* ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত » অনদাপ্রসাদ নন্দী 

*  নগেঞ্জনাথ গুপ্ত ». আমৃতলাল বন্থ 
» নগেন্্রনাথ বনু লি ৪ বঙ্কবিহারী রায় কবিরাজ 
*« রমেশচন্দ্র বসু | « * তারানাথ সেন গুপ্ত 

» মুনীন্ত্রনাথ সাংখ্যরত্ধ * ভূপেন্্রনাথ সেন গুপ্ত 
». গঞ্জীটরণ বেদান্তবিস্তাসাগর » অমুল্যচরণ:বন্্যোপাধ্যায় 

এ নিখিলনাথ রায় বি, এল্ » সিত্বেখবর দত্ত 
» রাজকৃষ্ণ দত্ত » শশিভ্ষণ সিংহ 
» সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ এম্। এ » পঞ্চানন বন্যোপাধ্যায় বি, এ 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ * রামেন্্রনুন্দর ভ্রিবেদী 2.8. (সম্পাদক) 
শীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে প্রীয়ুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। : | 
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১। সম্পাদক কর্তৃক গত অধিবেশনের কারধ্য-ৰিবরণ পঠিত হইলে পর ০ ব্যক্তি গণ 

লঙ্য নির্বাচিত হইলেন, _- 

প্রস্তাব সমর্থক মতা 

রামেক নন্দর ভ্িবেগী জীয়ায় ধতী্রনাথ চৌধুরী প্রীজাগুতৌধ ত্রন্গ, ৫ অক্রু,র দত্তের লেন 
হীনিখিতীবাথ গ্গাঞ্ শ্রীরেশচল সমাজপতি  ' প্রীবোধিসন্ব পেন, এষ্, এ ৯১ ছুর্গাচরণ মিত্রের দ্রীট 

শ্ীস হীশচত্ত্র বিদ্যাতৃষখ .. আরার যতীব্রনাথ চৌধুরী শ্রীশ্লাখালদাস বন্যোপাধায় *৯ মুক্তাগাসবাধুর স্রীট 

২। 'শোঁক-গ্রকাশ। শ্রীবুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্ু বিস্তাতৃষণ পরিধদের অস্ঠতধ সভ্য 
ডাক্তার ৬বিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি মহাশয়ের অকালমৃত্যু জন্য শোক-গ্রকাশ প্রস্তাৰ 
রিলে, উহ! গৃহীত হইল। 

৩৭ কৃতজ্ঞঙ[প্রকাণ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রন্রন্দর ত্রিবেদী লাঁলগোলার শ্রীযুক্ত 
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত সাহাধ্যে ষুদ্বিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্তরনাথ বসু কর্তৃক 

সম্পার্দত “কাশ্বীপরিভ্রমা” পুস্তকেষ শকখণ্ড প্রদর্শন করিয়! রাঁজাবাহাদুরকে শু নগেন্্রবাবুকে 

ক₹তজ্ঞতা-জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন । রাজাবাহাছুর বর্তমীনবর্ষেও ৩৯০২ টাক! পরিষৎকে 

শ্রচীন গ্রন্থ প্রকাঁশার্থ প্রদান করিতে ইচ্ছুক আছেন, সম্পাদক এই সংবাদ প্রদান করার 

পরিষৎ পরম আহলাদ্ 'প্রকাঁশ করিলেন ও রাজা বাহাদুরকে তজ্জন্য পত্রদ্বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা- 

হাপনে অর্দেশ করিলেন । 

81 প্রবন্ধপাঠ । জীধুক্ত রাখালদাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 8,:01)89010819৮ মহশিয় “বৈশালী” 

শ্রবদ্ধ পাঠ করিলেন |* 

উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বৈশালীনগরে বুদ্ধদেষ্ধের জীবনের ও বৌদ্ধ ইতিহাসের ঘটনা 

গুলি বর্ণনা করিয়া! উহার প্রপিদ্ধির কারণ নির্দেশ করিলেন । উপরে চীনবাদী বৌদ্ধ, 

পরিব্রাকেরা বৈশালীর যেরূপ বর্ণনা দিয়।ছেন, তাহার বিবরণ দিয়া বলিলেন, ছিউয়েংচাংএক্ 

সময় বৈশালীর অবস্থা অবনত হইয়াছিল ও বোদ্ধপ্রভাব সংকীর্ণ হইয়াছিল। মুসলমান 
অধিকারে বৈশালী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মক্ত:ফরপুর জলারু ব্সাঢ়গ্রামই প্রাচীন বৈশালী, ইহা 

কনিংহাম সাহেন বৌন্-পরিব্াজকদের বিবরণ হইতে সিন্কান্ত করেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে 

সন্দেহ করিলেও ভি, এ, ন্মিথলাহেব ১৯*২ সালের বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে সমুদয় 

প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ও মানচিবর রা বসাঢ়ের প্রাচীন সহ্বান সকলের নির্দেশদারা বসাঢ় ও 

ইবশালীর অভিন্নতা প্রায় প্রতিপন করিয়াছেন । বুদ্ধদেব €ষ পথ ধরিয়! পাটলিপুর হইতে 

বৈশালী হইয়া! কুণীনগর গিয়াছিলেঞ্, সেই পথ এখনও বর্তমান। সেই পথে বসা গ্রাম 

অবস্থিত । বসাঢের সিংহস্তত্ত, তাহার দক্ষিণের পু্ষরিণী ও উত্তরস্থ ইঞ্টকস্ত,প চীন-পরিব্রাজক- 

বর্ণিত তত্তৎ নিদর্শনের সহিত মিলে । আর কোথায়ও সেইরূপ মিল হয় না। 
রী ক কউ পপি পপ ০০০০ ৯ অপ পথ পা গস পা চা খত এ ০ ওপরই এরা শা পপিসিপান্পীপ্পিি পিসীর 

* উত্ত প্রবন্ধ ১৩১১ মালের মীথ ও ফান মাসের ছারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

্ 



25 বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
গ্রবন্ধপাঠের পর প্রবন্ধলেখক বসাঢ় গ্রামের নিকটে প্রাঞ্চ বিবিধ বৌ্ধনিদর্শনের অনেক, 

গুলি প্রবর্শন করিলেন। তৃগর্তে আবিষ্কত পৌঁড়ামাটীতে অঙ্কিত অনেকগুলি লিপিসম্বলিত 

মোহরের ফটো গ্রাফ দেখান হইল। 

শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত সতীশচন্ত্র বিদ্বাভৃষণ প্রবন্ধপাঠককে ধরন্তৰাঁদ দিয়া বৌন্ধ-হতিবৃত্ত সংক্ষেপে 

বর্ণন। করিলেন । বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসজ্ঞের অধিবেশনে বৌকগণের মতভেন ঘটে ও 
সম্প্রদায়স্থষ্টির সুচন| হজ্স। মাটীর মোহরগুহির কতক কৃত্রিম হওয়া সম্ব, এইরূপ সলোহ 

গ্রকাশ করিলেন। ৃ 

প্ীধুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিলেন, টবশালী: বৌন্ধমতের আঁবি9াবের পূর্কা হইন্তে 

গরসি্ধক স্থান। পৌরাণিক বর্ণনা ও হিউয়েংচাংএর বর্ণনা হইতে. বৈশালী হবিদ্বারের 

লিকট বলয়া অন্থমিত হয়। বেণ ও পৃথুরাঞ্জার ইতিহাসের সহিত বৈশালী জড়িত 

আঁছে। বপাঢ়কে বৈশালী মনে করা সঙ্গত নহে। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বসু বলিলেন, বৈশালীতে হিন্দুর ও জৈনদের প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল'। 

বসাঢ়ে আব্ষ্কিত নিদর্শনে হিন্দু ও জৈনগ্রতাবের অভাব দেখিনা) উহ। বৈশালা কিনা 

নলোহ হইতে গাত্ে। 

রাখালবা'বু ্রত্রান্তরে বলিলেন, খোহরগুলির কৃরিমতাঁয় সনেহের হেতু নাই, উহা ভূপৃষ্টের 
বৃহ নিমে প্রস্তর-নির্দ্িত অট্রালিকার ভিতরে পাওয়! গিয়া্থে। মোহরে অস্কিত "বিষুপদ- 

খ্যামিনারায়ণ” ও পসরা তকেশ্বর? এই লিপি হইতে বিষণ ও শিবের উপাসনার চিহ্ন দেখ 

যাইতেছে । অতএব উচ্াতে হিন্দু প্রভাবের অভাব নাই। আর হিউয়ে'চাংঞধ বর্ণনার সহিত 

বসছে অবস্থিতির এত মিল যে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কনিংহাম মানচিত্র দেন নাই, 
কিন্তু সম্প্রতি যে মানচিত্র প্রস্তহ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ থাকে না। অশোঁক- 

স্তপ, অশোকস্তস্ত, গরচীন মর্কট পুর্ধবূণী, কুটাগার শাল! প্রভৃতির হিউয়েংচাং বণিত বিবরণের 

সহিত বসাড়ের ধ্বংসাবশেষ যেমন মিলে, এরূপ আর কোথায়ও মিলে ন। তীরভুক্তি নাম্ 
মোহরে দেখা যায়। রে 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, *্মহাবস্ত অবদানে” বৈশালীর যে বর্ণনা আছে, তাহ! বিশাল! 
বদরীর সহিত মিলে। তীরভুক্কি এই নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়! যায় না। 

-.:€ 8 গ্রবন্ধপাঠ। শ্রীবুক্ত গ্গাচরণ বেদান্তবিপ্ভমাগর *গৌতমের গ্রতিভ।” গ্বন্ধ পাঠ 
ফরিলেন। এই সুদীর্ঘ গ্রবদ্ধে লেখক ত্রেত।যুগের শ্রীরামচন্দ্রের সমকালীন গৌতমমুনিক্ 
দংহতাকর্তা ও স্যায়দর্শনকর্ত। খধির সহিত অভিন্ন অনুম্টন করিলেন। তংপরে ন্তায়দর্শনের 

দীর্ঘ ইতিবৃত্ত দিয়। নবদীপে ম্তারশান্ত্র্চার বিবরণ দিলেন। পরে স্তায়দর্শনের আলোচ্য 

বিষয়ের বিবরণ দিয়া দ্বীর্ঘগ্রবন্ধ শেষ করিলেন ।* 
পপ পাসপিস্পোপ পিসী 

* এই প্রব্্ধ একাদশবর্ধর ওয় ও হর্থ সংখ্য। সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকায় প্রকাশিত হইয়।ছে। 



আাদিক কার্ধ্য বিবরণী । ডা 
সভাপতি নেদাস্তবাগীশ মহাশয় ইতঃপৃর্ক্ে লাহিত্য-পরিষদে ভ্ারদর্শন সন্ধে ঘে প্রবন্ধ 

পাঠ করিয়ছিলেন, তাহাতে স্ভায়শান্ত্রের ভাষায় অনাবশ্ঠক জটিলতার ও দুরূহতার প্রতি 
কটাক্ষ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধপা্ঠক প্রবন্ধ মধ্যে বেদ্ান্তবাগীণ মহাশয়ের দেই কটাক্ষের উত্তর 
'বিধার চেষ্টা করিয়াছেন । 

সভাপতি বেদান্তবাগীণ মহাশয় বলিলেন, অগ্তকার প্রবন্ধেই প্রতিপন্ন হইল, তীর সেই 
ক্টক্ষপাত সার্থক হইয়াছে। ভ্ারশাঙ্সের জটল ভাষ্ সাধারণকে বুঝইতে গিয়া প্রবন্ধ- 

€লেখককে, সয়দ ও সরল ভাষার ব্যবহাক করিতে হইয়াছে ও তখেই তিনি সফল হইয়াছেন $ 
এক্ষণে নৈয়ারিকগণ যদ্দি অভিধাঁনাদি প্রণয়ন করিয়। স্তায়শাঞ্জের প্ৰরিভাষিক শব্দগুলিকে 

বাধারণের বোধগম্য করিয়া! দেন, তাহা হইলে তাহার পুর্ববপ্রবন্ধপাঠের শ্রম সম্পূর্ণ সফল হুইবে ॥ 
গ্রবন্ধলেখকের ব্ণিত স্তায়শরস্্ের ধতিহাসিক ও ন্যায়শান্ত্রের প্রতিপাগ্ত বিষয়ের আলোচনঃ 

স্রন্নর হইয়াছে। পু 

৬ । পরে সম্পাদ্ককর্তৃক গ্রস্থোপহার কর্ত।দিগের ধন্তযবাদের প্রন্তাবাস্তে সভাভঙ্গ হইল। 

শ্ীরামেব্দরস্থন্দর ভ্রিবেদী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পাদক সভ[পত্ি 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন । 
২৪শে অগ্রন্থায়ণ) ১*ই ডিসেম্বর শনিবার, অপর|হ ৫8৯ ট1 

উপস্থিত ব্ক্তিগ্রথ। 

জীযুক্ সত্যেলনাথ ঠাকুর ( সৃভাপতি ) 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মির এম্, এ) বি, এল (সহকারী সভাপতি ) 

পণ্ডিত শ্রীধুক্ত শিবনাথ শাস্ী এম, এ( মহকারী সভাপৃতি) 

যুক্ত শিবা প্রসন্ন ষ্টাচাঁধ্য বি, এল্ শ্রীযুক্ত যাদঝ্জদ্র মিত্র 

» নরেন্দ্রনাগ হত ৮. নগেন্ত্রনাথ গুপধ 

» সতীশচন্ত্র বিদ্কাভৃূষণ এম, এ » মুনীন্ত্রনাথ সাংখ্যরত্ত 

* নিখিলনাথ রায় বি, এল্ * কাাঁলিরঞ্জন লাহিড়ী 

৮. সত্যতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ আমুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য 

, অমৃতরৃষ্ণ মিক বি, এল্ , তারকনাথ বিশ্বাস 

* নগেন্দ্রনাথ বস্তু * যোগেন্ত্রত্ত্র বস্তু বিগ 

* রমেশচন্দ্র বনু » যোগেশচন্ত্র ঘোষ 

শরচন্্র শান্ী ০ হেমেম্প্রসাথ ঘোষ বি,এ 



সদর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 

রা রায় ঘতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্,এ/ বিএ হ্ীমুদ্ত আলদান' বা 

০ হীরেন্রনাথ দত্ত এমএ; বিএল এ তারাপদ চট্টোপাধ্যায় 

: « ললিতকুমার বন্যোপাধ্যায এম্, এ এ যোগীন্ত্রনাথ চট্টোপাধা।য 

« দীনেশচন্দ্র দেন বি,এ এ সনোমোহন চত্রবস্তী 

|». অমূল্যচন্রণ নিস্কাট্ষণ » ছুর্গানারায়ণ সেন শান্গী 

* বাঁণীনাঁথ নন্দী, এ. হরিপর্দ চট্টোপাধ্যার় 

» মুরেশচন্্র সমজপতি , ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবন্তী 

» বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্, এ » চারুচন্ত্র বন্থু 

, সিদ্ধেশ্বর দাগ এ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ 

এ লগেন্্রকষ সরিক , রাজু দত 

« শলীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ। এ ফণীন্দ্রনাথ রা 

» জ্তানেন্দ্রনাথ ঘোষ এ. যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি.এ 

* দ্বিসেন্্রনাথ বাগচী, এম.এ » নগেন্দ্রনাঞ্ধ বন্দেমপাধ্যায় 

রামেক্রনুন্দর বেদী এন,এ মন্পানকা 

শ্রীযুক্ত না বস্থ বি এ এ) 
এ 4 মিলির (সহকারী নম্পা কদম) 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল। 
২₹। নিয়লিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,- 

প্রন্তাবক সমর্থক সভা 

শ্রীহুরেশচন্দ্র নমাজপতি শ্রীরামেক্রশ্নন্দর ত্রিবেদী ১ কবরাজ শীঅপুর্বকৃষ গুপ্ত, শাস্তিরাম ঘোষের লেন 

শ্রীমধূহদন সরক।র প্রীব্যোমকেশ মুন্তফী ২ ্রীহরিবান দস, এফ আর, জি, এস্ রঘুন|থগঞ্জ 

প্ীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্গাবিনোদ শ্রীমন্ঘমোহন বন ৩ ্রক্ষিীশচন্ত্র চক্রব্তাঁ, ৮ ঝলাখান। দ্রীট 

গ্রীঅমূলাচরণ পোপ বিদ্যতুষণ শ্রীব্যোমকেশ মু্িফা ৪ শ্রীসতুলচন্ত্র মিত্র, ৫২২ বীডন্ স্ত্রী | 

রশ রশ ৬ গ্রীতাঁর।পদ চট্রোপাঁবায়, ৩ সিমলা ট্রাট 

ঞসতাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ্ ৬ গ্রীচারন্দ্র দে, এম্, গ কি.এল্, উকীন, হাইকোট 

৩1 শ্রীধুলদ নগেক্ নাথ গুপ্ু মহাপর গত পুজার সময় মিগিলা ভ্রমণকা'লে একখানি 

পুরাতন পু'থি দেখিয়া 'আসিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। প্র পৃর্থখানি ভাগবত গন্থ ও 

উহা বিগ্কাপতির স্বহস্ত লিখিত। প্্রীবিদ্তাপতেলিপিরিয়পমিত্তি উহার শেষপত্ধে লিখিত আছে 

৩ ৯ল দংম্পঃ লেখ আছে। ৬রাজকষ্ মুখোপাধ্যায় ৩৪৯ ল সং লিখিয়াছিলেন তাই ভ্রম । 

এ লিপির ও পুঁথির অন্যান্ঠ কয়েক স্কানের যেসকল প্রতিলিপি তিনি পাতলা কাঁগজের 
উপর টানিয়া আনিয়াছেন স্ভাহা সভাস্থলে দেখান হইল। এ পুঁথি হইতে: বিভাপতির কাল- 

ধনর্ণয় সম্বন্ধে কিরূপ সাহাধ্য হইতে পারে তাহাও নগেন্দ্রবাবু বলিলেন । 



ঘ্লাসিক কার্ধ্য-বিবরণী |  ১৮/০ 

মৈথিল অক্ষরের কতক গুলি 'আদর্শও নগেন্সরবাবুকর্ডুক সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল । 
তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমে|হন চক্রবর্তী বিগ্াপতির সময় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন । 

[0110) 4১011001815 0) 87805 সংখ্যায় খুষ্টীয় ১৯১৯-২* অবকে ল সং ১ ধরিয়া 

প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে । সেই হিদাৰে নগেন্দ্রবারুর অনুমিত কালের সহিত বিস্তাপতির 
কালের কয়েক বৎসরের তফাৎ হয়। গ্রীন্ার্সন সাহেব বিগ্ভাপতির হস্তলিখিত গ্রান্থে ৩৪৯ ল সং 

লেখ আছে এইরূপ বলিয়াছেন। বি্ভাপতির সময় নিঃনংশয়ে এখনও নিরূপিত হয় নাঁই। 

মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সংবাদ দিলেন, দ্বারবঙ্গের মহারাজের নিকর্ট 

হইতে আরও অনেকগুলি বিদ্যাপতির নূতন পদ তিনি শীত্ব পাইবার আশ! করেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দন্ত মহাশয় *বেদাস্তদর্শন” সম্বন্ধে গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাভিকরূপে সাহিত্য-পত্তিকাঁয় গ্রকাশিত হইবে । সমস্ত প্রবন্ধ পাঠের 

সম্ভাবনা না থাকায় প্রবন্ধের প্রথমাংশ হইতে কিছু কিছু পাঠ করা হইল। প্রীবন্ধের 
উপক্রমণিকায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে যে সকল ভাষ্য, টাকা, প্রকরণার্দি পাওয়া যায়, তাহার 

যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে অছ্বৈতবাদের তাৎপর্য 
সবিস্তারে দেওয়। হইয়াছে । প্রবন্ধের দ্বিতীয়।ংশে রামামুজ গ্রবর্থিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তাঁৎপর্য্য 

বিবৃত হইয়াছিল। এর অংশ পরবর্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল। 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্জী মহাশয় অদ্বৈতবাদের এই স্থন্মর ও, প্রাঞ্জগ 
বিবরণের জন্ত প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ মহাশয় হীরেক্্রবাবুর প্রবন্ধে প্রসঙ্গত্রমে উদ্ধাপিত্ত 

কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করিলেন। হীরেন্দ্রবাবু বাচস্পতি মিশরের মত অবলম্বন করি 

পাণিনির উল্লিখিত “পারাশর্য্যভিক্ষুস্ত্র* ব্যাসপ্রণীত “ব্রহ্গস্ত্রগ হইতে অভিন্ন এইরূপ অনুমান 

করিয়াছিলেন। সতীশবাবুর মতে উহা! বৌদ্ধতিক্ষগণের উদ্দেশে রচিত কোন সুত্র হইতেও 
পারে ॥ “পারাশর্যয* শবে পরাশরস্থতর না হইতেও পারে। ভিক্ষুস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি 

ছিল ন| জানিলে উহার মীমাংসা অসম্ভব 
অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যের পূর্বে কি আকারে ছিঙ্গঈ তাহাও বিচার্ধ্য । নিংসংশয়ে কোন 

কথ! বলা যায় না। 

বেদের সংহিতা! ও ব্রাঙ্গণে ছঃখবাদ নাই। প্র সময়ে মনুষ্য ইহকালে ও পরকালে সুখের 
অন্বেষণেই ব্যস্ত । আরণ্যকে ও উপনিষদে অকন্মাৎ ছুঃখবাদ দেখা দেয়। এইরূপ আকম্রিক 

পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধেয়। ,সতীশবাবুর অস্থমানে বুদ্ধদেবই এই ছুঃখবাদের প্রবর্তক হইতে 
পারেন। যে সকল উপনিষদে ছুঃখবাদ ও ছুঃখ হইতে মুক্তির উপায় অন্বেষণ আছে, তাহ! 

বুদ্ধের পরবন্তী কি না বিচাধ্য। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কালসন্বন্ধে আলোচনা করিলেন । 

দবারকাঁমঠে ও অন্তত্র শঙ্করাচাধ্যগণের মধ্যে যত্বরক্ষিত যে গুরুপরস্পর! আছে, তাহাতে 



০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষদের 
ভাঁষাকার শক্করকে খুষ্টের পাচশত বৎসর পূর্বের লোক বলিয়াই সপ্রমাপ করা যাইতে পায়ে 

প্র দকল তাপিকার, সন্দেহ করিবার সম্যক কারণ নাই। ইউরোপীন্ন মতে ভাষাকার খুষ্টের 
' পরে অইম শতাব্পীর, তেলঙের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর । এ সকল মত অমূলক । 

পণ্ডিত সভীণচন্দ্র তছুত্তরে বলিলেন, সুরেশ্বর ভাষ্যকারের সমসাময়িক ; জুরেশ্বর ধর্ম কীপ্তির 

উল্লেখ করিরাছেন। ধন্মঝীন্তি খুষ্টীয় ৬২০ অন্দে বর্তমান ছিলেন। অতএব ভাষ্যকার শঙ্কর 

৭৮৮-৮১৫ খৃঃ অন্দে বর্তমান ছিলেন, উহা! অমূলক নহে। : 

হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শৃঙ্গে রীমঠের শঙ্করাচার্য্যের সহিত 'ঠাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তাহার 

মতে ভাষ্যকার ২*** বংসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, এইরূপ গুরুপরম্পর! স্তাহাঁর মঠে 

বর্তমান । কিন্তু সেই পরম্পরায় এক! স্থরেশ্বর আচার্ধ্যকে ১৯০০ বংসর মঠের অধিকারী 

বল! হইয়!ছে। এই অতুযুক্তিটুকু বাদ দিলে ভাষ্যকার সহম্রবংসর পুর্ধের লোক ছিলেন, 
অর্থাৎ খুষ্টার অষ্টম শতাবীর লোকই ঠিক হইল। 

ভিক্ষুহ্ুত্র ও ব্রঙ্গস্থত্ের অভিন্নতা তিনি বাচম্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী বলিয়াই উল্লেখ 

করিয়ছেন। মত অগ্রাহা নহে। সুত্রস[হিত্য বুদ্ধের পূর্বেও ছিল, কেন না বৃহদারণ্যকে 

কৃত্রের উল্লেখ আছে। সাহেবের! যেরূপ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস /8151 081 

091/71)91110616 এ ভাগ করেন তাহা সমীচীন নহে । 

সভাপতি মহাশয় শঙ্করাচার্ধ্কে অঠম শতাব্দীর অনুমানই সঙ্গত বোধ করিলেন। 

অল্গৈতবাদ মতট| সমীচীন নহে । বিষয়স্বরূপ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে মন্রষ্যের 

কর্তব্য কিছুই থকে না। আত্মাকে ঈশ্বর মনে করিলে ভক্তির আম্পন কিছুই থাকে না। 
ধর্মের ভিত্তি উংপাটিত হয়। শঙ্কর কিরূপে অদ্বয়বাদের সাহত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করিয়াছিলেন, 

হীরেন্দ্রবাবু প্রবন্ধান্তরে তাহ1 দেখাইলে ভাল হয়। র 
৫ | সময়াভাবে শ্রীষুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্তের “বিদ্ভাপতি প্রসঙ্গ” ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর 

শকনোৌজের আযুৰ রাজবংশ” এই ছুই প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত থাকিল । 

৬। গ্রস্থোপহারকর্তাদগকে ও রবীন্্বাতুর মৃন্ময় প্রতিমুর্তির প্রদাতাকে হন্যবা্ 

দেওয়! হইল। 4 
পরে সভাপতিকে ধন্যবাদাস্তে সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেক্দ্স্বন্দর ভ্রিবেদী শ্রীচক্দ্রকান্ত শন্মা 

সম্পাদক সভাপতি 



মাঁজিক কা্ধ্য বিবরণী | ১৮৭ 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন | 

৩ র পৌষ, ১৮ ই ডিেম্বর, শনিবার, অপরান্ধ ৫ ট1। 

উপস্থিত বাক্তিগ 

প্রযুক্ত সত্যন্্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি ) 
মহামহোগ্রাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ( সহকারী সভাপত্তি) 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত শ্রীযুক্ত যোণীন্দ্রনাথ ঘটক 

»* বায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ) বি, এল্ ৮ নগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

” হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, এম, এ) বি, এল ৮ গিরীশচন্্র দাস 

৮». দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ ” ন্গেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রঃ 

”» ক্ষারোদ প্রসাদ বি্যাবিনোদ, এম, এ ” সিদ্ছেশ্বর দাস 

৮» হেমেন্তর গ্রসাদ ঘোষ, বি, এ % বিপিনবিহারী নিয়োগী, এম্, এ 

*. অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ঠা ভৃষণ ৮ নিখিলন।থ রায়, বি, এল্ 

». ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ” অমৃতকুষ্ণ মল্লিক, বি, এল্ 

»» মুনীন্ত্রনাথ সাংখ্যরত্ব ৮ রমেশচন্ত্র বন্ধু - 

»* কিরণচন্দ্র দত্ত *. বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 

»» মন্মথন[থ মিত্র » উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

৮ খগেন্দ্রভৃষণ সেন গুপ্ত ”. প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় এস, এ 

* ক্ষিতীণচন্ত্র চক্রব ”” মনোরঞ্রন গুহ 

» নগেন্দরকৃষ্ণ মল্লিক ” স্থুরেশচন্দ্র সমাজ”তি 

» ঘোশীন্ত্রচন্দ্র বস্গু, বি, এ + যোগীন্দ্রনাথ মেন, এম্, এ 

. ৮ পুণচন্ত্র গু & রামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদী, এম্,এসেম্পাদক) 
” শ্মথমোহন বনু, বি, এ (সহঃ সম্পাদ ক) 

» বোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক ) 

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতিতে বিলম্ব ঘটায় সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় 

, স্্ীচন্ত্রকান্ত তর্ফালঙ্ক'র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১ গত অধিবেশনের কার্ধযবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 

২। নিয়ো সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন ৫ 

প্রন্তাবক সমর্থক মত্য 

প্রব্যোমকেশ মুস্তধী শ্রীরামেন্র নার তরিবেদী ১ শ্রীজয়গোপাল ঘোষ, উকীল, হাইকোর্ট 

২ উীক্ষেহমোহম সেন, উকীল, হাইকোর্ট 



প্রশ্তাবক মমর্থক সভ্য , 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তধী  শ্রীরামেন্্নন্দার ্রিবেদী শু প্রীব্রজেন্্লাল মির, ব্যারিষ্টার, বীডন রে! 

গ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪ শ্্রীকালীরঞজন লাহিড়ী, বৈঠকথানা রোড 

শ্রীরামেন্ত্রননন্দর ত্রিবেদী রর € ভ্রীরজনীকান্ত ত্রিবেদী, বহড়া, কা্দী 

৩। উপহারস্বরূপে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত ও উপহারকর্তীদ্িগকে ধন্যবাদ এ্রদণ্ত হইল। 

৪। শ্লীযুক্র নগেন্ত্রনাথ গুপু “বিস্বাপতি প্রসঙ্গ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বিদ্তাপতির 

ধংশ-পন্লিচয় স্বন্ধে প্রবন্ধপাঠক কহিলেন বিস্কাপতির বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে বুটে কিন্তু 

পরিচয় ইতিপূর্বে প্রদত্ত হয় নাই। উক্ত বংশে কয়েকজন প্রধান মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক ও 

মহামহদ গুরু ছিলেন, এবং কাহারও কাহারও কীন্তিশিল৷ বিগ্ভমন আছে। সপ্তরত্বাকর ও 

কুতাচিভ্তামণিকর্ত| প্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহের ভ্রাত! এবং প্র বংশে অপর 
অনেকে ন[নাগরন্থ রচনা করিয়া গিয়ান্কেন। তাহার পিতা রাঁজসভা-পণ্ডিত ছিলেন। এদেশে 

বিদ্ধাপতি বৈঞুবকবি বলিয়। পরিচিত কিন্তু মিথিলায় তাহার রচিত শিবগীতই সর্ব! গীত 

হয়। বিগ্ভাপতি শৈব ছিলেন, তীহারা পুরুযান্ুুমে শৈব। তাহার শ্শানভূমির উপর 

প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের ও কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর চিহ্ন অগ্ভাপি বিদ্যমান আছে। রচনাসমূহের 
কাঁলনির্ণয় নিঃসন্দেহরূপে করা যায় না। . পদাবলীর অধিক সংখ্যক প্রথম অবস্থায় ও তকণ 

বয়সে লিখিত। বৃদ্ধ বয়সের গঙ্গাগীতপ্রহ্থতি আছে। রাজারাণীদের নাম থাকাতে সংস্কৃত 

গরস্থাবলীর কাল কতক নির্ণয় করিতে পার! যায়। কীত্তিলত।, কীন্তিপতাকা', পুরুষপরীক্ষা, 

লিখনাবলী, শৈবসর্ধবাবসার, ছুর্গাভক্রিতরঙ্গিণী ও দানবাক্যাবলী যথাক্রমে লিখিত। ভিন্ন ভিন্ন 

দেবতার নামে মঙ্গল/চরণ। আগ্ঘাশক্তি, গণেশ, দুর্গা, বিষণ, এবং শিবের নামে নান্দী দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। মিথিলায় বিদ্যাপতির এই কয়টি উপাধি পাওয়া গিয়াছে ১--কবিশেখর, কবি- 

কগহার, অভিনবজয়দেব ও দশাবধান | বঙ্গদেশে কবিরঞ্জন উপাধি আছে, মিথিলার কোন 

পদে এ পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই । বিদ্যাপতিকে কেহ কেহ বিদ্বেষ করিয়া নর্তক 

কহিত। শিবমন্দির সময়ে সময়ে ভাবাবেদুখ তিনি নৃত্য করিতেন। দ্বৈতপরিশিষ্ট গ্রন্থকর্তা 

কেশব মিশ্র বিদ্যাপুতিকে অতিনুন্ধ €গরযাজ্জক বলিয়াছিলেন, তাহার ক।রণ বিদ্যাপতি বিসলী' 

গ্রাম দানগ্রহণ করিয়াছিলেন । কেখব মিশরের কাল ৪৭৩ ল সং, অর্থাৎ বিদ্যাপতির শতাধিক 

বর্ষ পরে। বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি রাণী লখিমার প্রতি আসক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব 

কবিগণ এই প্রবাদকে প্রশ্রয় দেন। উহ! সর্কৈব অমূলক ও মিথ্যা। পতিপত্বীর নাম একক্র 

লিখিবার প্রথা আছে। তরি ভূরি পদে বিদ)াপতি ন্বপত্বীক অপর ব্যক্তিদিগের নাম লিখিয়ছেন । 
শিবসিংহের রাজ্যাবসান হইলে লখিমা অনেককাল জীবিতা ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি আর 

'াহার নাম কোন পদে উল্লেখ করেন নাই। লখিমা ব্যতীত শিবসিংভের আঁরও তিন রাণীর 
নাম কবির পদে পাওয়া যায়। গিথিলার বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অনেক গ্রবাদ আছে । পক্ষধর 
মি এবং কবির সন্ধদ্ধেও প্রবাদ আছে। প্রকাশিত ও পরিচিত পদাবলী ব্যতীন্ত 



মাঁদিক কার্য্য-বিবরদ্ী | : ২০৯ 

বিষ্যাপাত বিরচিত লোকাচারের কতকগুলি পদ আঁছে। পুরস্্ীগণ সেগুলি গান করিয়া 
খাকে। অনেক চেষ্টায় কতকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে । প্উচিতী* ও “জোগণ” নামে 

এই গীতগুলি প্রসিদ্ধ। “উচিতী” অর্থে উচ্চতা, জামাতাঁভোজন করিলে তীহার সম্মানের 
অন্য রমবীগণ এই সকল গাঁন করে। “জোগ” অর্থে বীকরণ, হিন্দীতে যাহাকে জাছু বলে । 

জামাতাকে বধূর বশীভূত করিবার জন্ত এই সকল পদ গীত হইয়া থাকে ॥ অবন্ধপাঠক 
'বিদ্যাপতির ছুইটি অপ্রকাশিত পদ্দ পাঠ করিয়া! প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্থ।র মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সভাপতিক্ 
আসন ছাড়িয়া দিলেন । 

৫ শ্রীযুক্ত হীরেজ্্নাথ দন্ত হার: *বেদাস্তদর্শন” প্রবন্ধের উত্তরাংশ পাঠ করিলেন । 
এই "অংশে রামান্ঙ্গ মত সবিস্তারে বিবৃত হইল। বিশিষ্টাদ্বৈত মতান্ষযাঁরী ব্রঙ্গের স্বরূপ, জীবের 
ও জগতের স্বরূপ, ব্রদ্মের সহিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধ, মুক্তির উপায় ও মুক্তির স্বরূপ 

প্রভৃতি বর্ধিত হইল । এই সুদীর্ঘ মনোহর প্রবন্ধের সংক্ষেপে সারসংগ্রহ অসস্ভব। উহ! সাহিত)- 

পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও লেখক-প্রণীত গীতায়-ঈশ্বরবাদ পুক্তিকাঁর অস্তভুূক্ত হইবে। 
প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে লহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার 

অহাশয় সংক্ষেপে অদ্বৈতধাদ ও বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদের সম্বদ্ধের উল্লেখ করিলেন । রামানুজ- 

ভাষ্য অতি কঠিন, শাঙ্করভাষ্য তুলনায় অতি সরল। এইরূপে উভয়ের সম্বন্ধ দিঝারাত্তিক 
ক্যায়। উভয়ে আবার দিবারাত্রি় ভ্াঁয় পরস্পর সংলগ্ন। রাঁমান্জমত প্রথমাঁধ- 

কারীর জন্য প্রশন্ত, উহাতে অধিকার জন্মিলে শঙ্করমতে প্রবেশ শ্থঈগম হয়। বক্তা 

স্বয়ং শঙ্করমতের পক্ষপাতী হইলেও বর্তমান স্থলে উভয় মতের সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক । 

প্রবন্ধলেখক স্বয়ং উভয় মতের পরিচয়ষাত্র দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, সমালেচিনা করেন নাই 
হীরেন্্বাবুর পাত্ডিত্য ও রচনাফৌশল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাপ্রণালীর জন্ তর্কালঙ্কার মহাশয় 

তাহাকে শতমুখে প্রশংসা করিলেন। ০৮ হউন । সমস্ত সভা এই প্রার্থনায় 

যোগদান করিলেন। 
৬। পরিষদের সভ্য ৬উমাকান্ত রায়ের টি নটৌঁক প্রকাশ হইল। 

পরে সভাপতিকে ধন্যধাণাস্তে সভাতঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেন্দ্রস্তন্দর ত্রিবেদী, ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, 
জম্পাদক। সভাপতি ॥ 



২৭. বর্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 

অহ্টম মাসিক অধিবেশন । 
২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী, অপরাহ্ন ৫ট1। 

উপস্থিত ব্যকিগণ 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ( সভাপতি ) 

মাননীয় বিচারপতি » সারদাচরণ মিত্র, ( সহকারী সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম, বি,এজ 
“ দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ » সতীশচন্্র বিস্ভাভূষণ এমএ 

» নগেন্্রনাথ গুপ্ত এ বীরেশ্বর গোস্বামী 

» মুনীন্ত্রনাথ সাংখ্যরত্ব » রামনাথ চক্রবর্তী 

» রামহরি ভড় বি, এল্ » যোগেন্ত্রনাথ ঘটক 
» সুধীন্ত্রনাথ ঠাকুর বি, এল » নগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
» সুব্রেশচন্দ্র সমাজপতি » দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

। ». বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় » বিপিনবিহারী। মিত্র. 
এ চিত্তস্থখ সান্তাল »* মন্সথনাথ মিত্র, 

» ক্ষিভীশচন্্র চক্রবর্তী বি,এল্ » অন্নদাগ্রসাদ নন্দী 

এ উমেশচন্্র ঘোষ » কালীরঞ্জন লাহিড়ী 
» রাজকৃষ্ণ দত ৮», খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ 
* স্থরেজ্জকুমার সেন ৮ বঙ্কুবিহারী রায় কবিরাজ 
৮» অনুকূলচন্ত্র সেন » পুর্ণচন্দ্র দে, বিঃ এ 

» শৌরীন্ত্রমোহন, গুপ্ত ৮.৮. রামেজস্ন্দর ত্রিবেদী এম্১এ(সম্পাদক) 

্চ » ব্যোমকেশ যুস্তফী (সহঃ সম্পাদক) 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল ॥ 

২। নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন £-- 

প্রস্তাবক সমর্থক 

জীনুরেজাকুমায বনু জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

ভ্রীমগ্মখমোহুন বন্ধু ন্ 
8 

শ্রীরামেত্রনর ত্রিবেদী 

উজানেজ্রমোহন দাস উব্যনকেশ মৃত্তকী 

সভ্য 

খ প্রীচুনিলীল সরকার বি ই, 

অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সৌণাই ২য় গলি খিদিরপুর 

এ প্ীপশিশেখর বন্দোপাধ্যায়, »জেলেটোল৷ লেন, 

৩ প্রীচন্্রশেখর বন্দোপাধ্যায়, ] 

৪ প্রীবরদাপ্রসয় সোম, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, চু চূড়া ॥ . 

€ জত্ীশচন্ত্র ব্ন্ঃ বিঃ এ) 
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প্রপ্তাবক ্ সমর্থক সত্য 

শ্বীজানেজ্রমোহন দাস _. গ্্োোমকেশ মুস্তকী ৬ডাক্তার বি, ভি, বহু,আই, এম, এস্, মেজর 

৯ ট ৭ কবিশ্নাজ শ্রীনীলমাধব সেনগুপ্ত, এলাহাবাপ, 
শ্রীরামে্রনুন্দর জ্রিবেদী, রী ৮ জীমধুন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাধগঞ্জ 

ভ্রীনত্যকৃষং রায় 7 ৯ আপ্রবোধচন্ত্র ঘোষ, ২৩১ নয়ানচাদ দত্তের ছ্ীট, 

জীন ধীর নাথ ঠাকুর ীরামেজ্হন্দর ব্তিবেদী, ১* প্রীদেবেল্রনাথ সেন, | 

ইরামেত্রহন্দর ভ্রিষেদী. আীমুরেশচন্ত্র সমাঁজপতি, ১১ এরসরোজকৃষ্ণ ঘোষ, পণচখুপী । 
৩।* পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়। হইল। 

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্ভাপতিপদাবলীর প্রাচীনতম পুথি প্রদর্শন করিলেন। 
এই উপলক্ষে তিনি.বলিলেন ২--এই পু*থির বৃত্তাস্ত তিনি এক বৎসর হইতে অবগত আছেন, 

কিন্ত দেখিবার কোন আশ! ছিল না বলিয়া সে কথার উল্লেখ করেন নাই। বিস্তাপতির স্বহ্ত 

লিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই তালপন্দের পুথি একত্র রক্ষিত ছিল। ১৫ বতসর পূর্ব মিথিলার 
দুই জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই পু'খিখানি আদ্যেপাস্ত নকল করেন। পুথি ও নকল দেই সময় 

অপস্যত হয়। সম্প্রতি উহ! শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মুন্সেফ মহাশয়ের হাতে আসে, মাননীয় 

বিচারপতি শ্রীযুক্ত পারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহাকে পত্র লেখায় তিনি পুথি ও নকল দিয়া 

গিয়াছেন। বিস্তাপতির পদাবলীর ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি নাই। প্রবাদ আছে উহ! 
বিগ্তাপতির প্রপৌন্রের লিখিত। এই পুঁথি অবলঘ্বন করিয়। অনেকগুলি প্রতিলিপি প্রস্থত 
হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত পদ কোন পু'থিতে পাওয়া! যায় না । পদসংখ্য। প্রায় ৪০* হইবে। 
শিবসিংহের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে পদ-_“অনল রদ্ধ, কর লকৃখখ নরবই সক সমুদ্দ কর অসিনি সগী” 

ইত্যাদি গ্রথমে এই পু'থিতে পাওয়! যায়। ইহাতে বিগ্াপতির কয়েকটী উপাধিও পাওয়! যায়,। 
অনেক নৃতন নাম আছে। পাঠ বিশুদ্ব। এই গ্রস্থথানি মহামূল্য। 

বিগ্যাপতির লিখিত ভাগবত গ্রন্থের সময় ৩৯৯ ল সং। এই কাল সম্বন্ধেকোন কোন সভ্য 

ংশয় করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ৩৪৯ ্র সং, দেখিয়া! আসিয়াছিলেন 
এরূপ অনুমান হয়। নগেক্রবাবু মহামহোপাধ্যায় শরীধুক্তহ হরপ্রস্মদ শাস্ত্রী মহাঁশয়কর্তৃক লিখিত, 

.এনিয়াটিক সোদাইটীর বিবরণী হইতে পাঠ করিকক দেখাইলেন যে কাঁব্যতীর্থ মহাশয়ও ৩০৯ ল 
লং দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত কবীস্বর শ্রীযুক্ত চা ঝ! বর্তৃক সম্পাদিত 

পুরুষপরীক্ষা গ্রস্থেও ভাগবত্ের কাল ৩*৯ ল সংনিদ্ধেণ করা আছে। ৩৪৯ হইলে কবির, 

» সম্বন্ধে যাহ দ্ধানিতে পার গিয়াছে তাহাতে তাহার আত্তকাঁল ১২৫ কিম্বা ১৫০ বৎসর 

হইয়া পড়ে। ৪ 

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটাতে একখানি পুস্তক আসিয়াছে ফেখানি ২৯১ লক্ষ্মণ সে 

ঙন্থতে লেখ! । শ্রীধর বিরচিত কাব্য প্রকাশ গ্রন্থের কাঁবাবিকাশবিবেক নামক একখানি ভাষ্য). 

বিদ্যাপ্রতির-আদেশে দ্রেব্শন্মা ও গ্রভাকর নামক ছুই ব্ক্তিকর্তৃক গজরথপুর নগরে ( শিক" 

ফিংহের রাজধানী ) লিখিত। ইহা হইতেও বিগ্বাপতির কারনির্ণয় অনেক আন্ুকুল্য হয়॥ 



হান ্ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 

৫। তংপরে শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "গোবিনদদাঁস” লামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন 

প্রবন্ধের সারমন্ত্ন এই ₹__-গোবিন্দ দাস নামক যে কয়জন পদকর্ত। আছেন তাহাদের পদ শ্বত্ 
করিয়াঁনির্দেশ কর! যায় না এইকপ বিশ্বাস গ্রটলিত আছে। গোবিন্চন্ত্র সেন অর্থাৎ 

গোবিন্দ দাস কবিরাজ এ দেশের প্রধান কবি। “অষ্টকালীয় একান্নপদ” প্রভৃতি তাহার রচিত্ত 
বলিয়! পুস্তকাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অপর পদকর্তদিগের মধ্যে কতকগুলি বাঞঙ্জাল৷ পদ 

পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । গোবিন্দ দাস ভণিতা- 

যুক্ত পদাবলীর ভাষা তিন প্রকারের-- প্রথম খ'টি বাঙ্গালা ভাষা ; দ্বিতীয়ত বাঙ্গালা" মিথিলা 
মিশ্রিত 'ভাষ! ) তৃতীয় বিশুদ্ধ মিথিলা ভাষা । এই তৃতীয় শ্রেণীর পদ গোবিন্দ দাস ঝার রচনা 

মিথিলায় প্রচলিত পদ্াকলী সংগৃহীত হইয়াছে । কতকগুলি অপ্রকাশিত পদও পাঁওয়। গিয়াছে 1. 

মাননীয় বিচারপতি সারদাঁচরণ মিত্র বলিলেন, "আমি যখন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ 

আঁরস্ত করি, তখন বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী জানিতাম। তৎপরে বি্যাপতি মিথিলাঝাসী স্থির 

হইয়াছেন। কিছুদিন পুর্ব্বে চণ্ডা ঝা ও নগেন্দ্রবাবুর সমক্ষে দ্বারবঙ্গের মহাঁরাক্দ আমাকে 
গোবিন্দদ(সের কথা বলেন, তিনি মহারাজের মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ । পুজার পর মিথিলায় 

গিয়। মিথিলার এই গোবিন্দ দীস কবির কথা আরও শুনিতে পাই। মিথিল! হইতে কতক পদ 
গৃহীত হইয়াছে ও আরও পাওয়া যাইবে। সেগুলি দেখিলে স্থির হইবে মিথিলার কবির পদ 

বাঙ্গালীর নামে এ দেশে চলিয়াছে কি না? পূর্বে মিথিলার সহিত বাঙ্গালার অতি নিকট 

সম্পর্ক ছিল; উত্তয় প্রদেশের লিপি সাদৃশ্তে এখনও তাহার পরিচয় আছে। মিথিলার গোবিন্দ 

দাসের পদ এ দেশে আশা অসম্ভব নহে ।” 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রবন্ধ-পাঠক ও মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে তাহাদের 
আবিক্ষিয়ার ও পরিশ্রমের জন্ত ধন্তবা্র দিয়া বলিলেন, কেবল ভাষা দেখিয়। পদগুলি কোন 

গোবিন্দদাসের তাহ! নির্ণয় করা কঠিন। এখানকার বাঙ্গালীকর্তৃক অশুদ্ধ মৈথিলীতে লিখিত 

পদ্দ মিথিলায় গিয়। বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়া! সেখানকার গোবিন্দ দানে আরোপিত হওয়াও 

অসম্ভব নহে । গোবিন্দ দাস কবিরা ধিখ্যাত কবিবংশে জন্মিয়াও কবিরাজ বলিয়! বর্ণিত 

হইয়ছেন। তীহার সমসাময়িক জ্গনদাসাদি প্রসিদ্ব কবিগণের অপেক্ষাঁও তাহার কবিকীন্তি. 
ইষ্ণবসাহিত্যে প্রশংসার সহিত ঘোষিত হইয়াছে । মিখিলার গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে এপ 

্রতিহাঁসিক সাক্ষ্য এখনও পাওয়া ষাঁয় নাই। বাঙ্গালী গোবিন্দ্দাস কবিরাজের নামে পরিচিত 

ভাল পদগুলি এখনও আমর! মৈথিলী কবিত দিতে সাহসী হইতেছি না 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ব-লেখককে ধন্তবাদান্তে বলিলেন,ৎকোন্ পদটি কোন্ গোবিনাদাসের 
ভাহা এখনও নিঃসনোহে বলিবার সময় হয় নাই। এ সন্বন্ধে আরও সংগ্রহ আবশ্তক। ভাষা- 
গত প্রমাণ ব্যতীত এুঁতিহাঁষিক প্রমাণ পাওয়া গেলে সিদ্ধাস্তপক্ষে আরও সুবিধা হইবে । আঁশ! 

পি 

* এই প্রবন্ধবঙ্গ ভাম[ ফাঙ্া সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে 



মাসিক কার্য্য-বিবয়গী ৷ | ২1৬ 

করা যাঁর নগেন্ত্রষ্মবু অনুমন্ধান দ্বারা ও নুতন পদ সংগ্রহ দ্বারা এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয়ে 
সমর্থ হইবেন। 

৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু সিটি থাকায় তাহার “আধুধরাজবংশ” প্রবন্ধে পাঠ 

স্থগিত রহিল। 

৭ শ্রীযুক্ত দক্ষিপারঞ্ন মিত্র মজুমদার প্রেরিত “একাদশকবির মনসার ভাসান” ও 

শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভষ্টাচার্ধ্য প্রেরিত প্নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা” নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
দুইটি সমশ্মাভাবে পঠিত স্বরূপে গ্রহণ করা হইল। উহা পরিষৎ-পত্রিফায় প্রকাশিত হুইবে। 

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কতিপয় সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ও পারসী কবিতার বাঙ্গাল৷ 

পদ্যে স্বকৃত অনুবাদ. পাঠ করিয়। উপস্থিত সভ্যগণের আনন্দবর্ধন করিলেন। 

ততপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদাস্তে সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেজ্দঙ্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীশরৎকুমার রায় 
সম্পাদ্দক সভাপতি 

বিশেষ অধিবেশন । 

২২এ মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাক্কু ৫ট। 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ জন সভ্যের অনুরোধ পত্রের 
অনুসারে ৬মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ স্বাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন 

জেনারল এসেন্ব্রিজ ইনষ্টিটিউসন হলে আহ্ত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় ছুইশত গণ্যমান্য 

লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নামিয়ে দেওয়া হইল 2 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার ( সহকারী সভাপতি ) 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশিবনাথ শাস্ত্ী 
শ্রীমোহিতচন্ত্র সেন .শ্ীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

শ্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী :* স্ীশিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
শ্রীরায় ডাক্তার চুনিলাল বন্ধু বাহাদুর শ্রীন্রেপচন্ত্র সমাজপতি 
শ্রীফতীশচন্দ্র সমাজপতি . শ্রীবিহারিলাল সরকার 

শ্রীনিখিলনাথ রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 

*ভ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাডূষণ শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রীনগেন্দ্রনাথ বসু [."*. ভ্রীদত্যতূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 



২৮০. : বঙ্গীর দাহিত্য-পর্িঘদের 
শ্রীরায় বৈকুগনাথ বস্ বাস্থাছুর. শ্রীগতীশচক্জর বিধ্যাতৃষণ: 
শ্রীপাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় শ্রীপুর্চন্ত্র গোস্বামী 
সীবীরেশ্বর পাড়ে  শ্ীযোগীজ্নাথ বন্ধ 
শ্রীপ্রফুলনাথ ঠাকুর শ্রীঅরুণেন্্রনাথ ঠাকুর 

 ্ীগুরুদাম চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিখিলমোহন মুখোপাধ্যাক্ 
শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব শ্রীবলাইচাদ গোস্বামী 
শ্রীচতীচরণ বন্দোপাধ্যায় উমন্মথনাথ সেন 

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী, প্রীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, 

শ্রীরমেশচন্দ্র বন, শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ অধিকারী, 

ভ্ীনন্মমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রাদ্ধিজেন্জনাথ বাঁগচি, 
«  ্রদেবেন্ত্রনাথ ঘোষ, শ্রীরামেঞ্রসুন্দর ত্রিবেদী ( সম্পাদক) 

শ্রীপ্রিরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্ীমন্মঘমোহন বসত, ( সহকারী সম্পাদক ) 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, এ 
১। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়! সভার উদ্দেশ্ঠ বুঝ্ঝাইয়! দিলেন। 

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় এই প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত 

করিলেন )-_“তত্ববোধিনী সভার ও তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গসাঁহিত্যের শ্রেষ্ঠ 

লেখকগণের পরম সহায়, বঙ্গলাহিত্যের আধুনিক অভ্যুদয়ে অন্যতম অধিনেতা৷ ৬মহৃধি দেবেজ্্র- 
নাথ ঠাকুর তাহার পুণ্জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গদেশকে, বঙ্গসমাজকে, গৌরবযুক্ত ও 

সমুন্নত করিয়।, বঙ্গ সাহিত্যে তাহার জীবনের প্রভাব গভীরভাবে আঙ্কত রাখিয়া, বৈজ্ঞানিক, 

দার্শনিক ও ধর্মসাহিত্যের বিবিধ শাখার নৃতনভাঁবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়।, তাহার কর্ম 
বহুল দীর্ঘজীবনের 'অবসানে শাস্তিধামে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্যের 

প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গভীর মন্বেধন ব্যক্ত করিতেছেন এবং তাহার জীবনের 

পুণ্যস্থাতি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যসেবকগণকে নিষ্ঠার সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্যপথে, 
প্রেরিত করিবে, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন ।” 

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গাল! গদ্য সাহিতো তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাব উল্লেখ করিয়া মহধির 
হ্দেশীয় সাহিতো অনরাগের নান! উদ্াহরণ.দিলেন। যে সময়ে লোকে বাঙ্গালা লিখিতে ও , 
পড়িতে তবণা করিতঃ তিনি ভখন বাঙগালার় ধর্দুব্যাখা। করিফ্রেন, বাঙ্গালায় ধর্মগ্রন্থ লিখিতেন। 

সর্ববিষয়ে তিনি যেমন স্থন্দর:শোভনের পক্ষপাতী ছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই সুন্দর শোভনে 
ভাহার পক্ষপাত ছিল। আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যেও তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। তাহার 
প্রভাব তাহার পুত্রগণে সংক্রান্ত হইয়! বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছে । 

নাইকেলের জ্বীবনচরিতরচ্িত! শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বস্থ বি, এ. এবং অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত 
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মোহিতউন্ত্র গেন এম।এ, মহাশয়, মহর্ষি বাঙগীলা সাহিত্যে উপনিষদের অনুবাঁদাদি দ্বারা যে 
মহৎ কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন,তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়া প্রথম প্রীস্তাবের সমর্থন করিলেন । 

তৎপরে সভাস্থ ব্যক্তিগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। 

৩। দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ__-“বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি শ্রীযুক ছিজেন্ত্রনাথ 
. ঠকুর, বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেজ্রনাথ ঠাকুর, তৃতপূর্ব সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ ও তাঁহাদের শ্বজনবর্গ বঙ্গসাহিতোর উপাসনা তাহাদের 
জীবনের মৃছাত্রত শ্বরূপ গ্রহণ করিয়া আস্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং তীহাদের পিতৃদেব হইতে লব্ধ 

। প্রাণঘ্বারা বঙ্গের সাহিত্যতরুতে নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়! উহাকে পত্রপল্পবে ও' ফলপুপ্পে মণ্ডিত 
১.শোভিত করিয়াছেন; তাহাদের পরমন্সেহের আম্পদ এই বঙ্গীয় সাহিত্া-পরিষৎ তাহাদের 
পিতৃবিয়োগে আন্তরিক সমব্দেনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার! দীর্ঘজীবন লা করিয়! 

তাহাদের ব্রত উদযাপনে সমর্থ হউন, বিধাতৃসমীপে এই কামন| জানাইস্তেছেন ।* রর 

শ্রীযুক্ত দ্রীনেশচন্ত্র সেন বি.এ এক স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধে+ মহর্ষির জীবনচরিত সম্যক্রূপে 

আলোচনা করিয়া! এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম,এ, বি,এল, 

ও শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়দ্বয় মহর্ষির চারিত্রবল, ভাঁগ্যবিপর্ধ্যয়ে অভাবের মধ্যে 

মহত্বরক্ষা ও তৎকর্তৃক বঙ্গসাহিত্যে উপনিষং চর্চার আরস্ত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাব 
সমর্থন করিলে উহা! সভাকর্তৃক অনুমোদিত হইল । 

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যত্রীন্রনাথ চৌধুরী এম,এ, বি,এল, মহাশয় মহর্ষির স্থতিবক্ষার 
আবশ্বুকতা বুঝাইয়া এই তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £--*বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহার 

সঙ্কল্সিত মন্দিরে ৬মহর্ষি দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের কোনরূপ স্বৃতিচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা করিবেন এবং 

তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ সাধারণ হইতে যে কোন সংকল্প হইবে ভাহার দিদ্ধির জন্য আনন্দের সহিত 
যোগ দিবেন।” শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিস্তাভৃষণ এম, এ, মহাশয় মহর্ষির প্রচারিত 
বেদান্তবার্দের সহিত পূর্বাচাধ্যগণের প্রচারিত বেদান্তবাদের সববন্ধ নির্ণয় করিয়! ওঁ প্রস্তাবের 
সমর্থন করিলে উহা অনুমোদিত হইল । ্ 

*তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্্রসন্দর ত্রিবেদী মহির সাহিত্যে প্রভাবের উল্লেখ করিয়া 
একটি ক্ষুদ্র গ্বন্ধ পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে মহর্ষির গুণ কীর্তন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে ও শ্রীযুক্ত মন্মধমোহুন বস্থু বি.এ, (সহকারী 

সম্পাদক ) জেনারালএসেম্রিজ কলেজের অধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে রাত্রি ৭* টার 

সময় সভাভঙ্গ হইল। রর 

প্রীরাঁমেন্দ্রস্ন্দর ভ্রিবেদী শ্রীশরৎকুমার রায় 
সম্পাদক সভাপতি 

* এই প্রবন্ধ চৈত্র মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 

+ ও প্রবন্ধ ফান্তুন মাসের হঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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নবম মাসিক অধিবেশন । 

৭ই ফাস্তন, ১৯ ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাধ ৫ টা। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ। 

শ্রযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম,এ ( সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ বি, এল 

«৪ নগেন্দ্রনাথ বস্থ 

* লগেন্দ্রনাথ গ্রপ্ত 

* সুজেশচন্ত্র সমাঁজপতি 

*« শিবাপ্রসম্ন ভট্াচাষ্য 

» সতীশচন্ত্র বিস্াতৃষণ এম,এ 
* পুর্ণচন্ত্র গোস্বামী এম, এ 

৪ চারুচন্দ্র দে 

» টসত্যতৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক 

* ভ্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় 

রমেশচক্দ্র বস্থু 

দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ 

গ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মুনীন্ত্রনাথ সাংখ্যরত্ব 

যোগেশচন্দ্র ঘোষ 

সত্য রায় 

কামিনীনাথ রাগ 

প্রবোধচন্দ্র বিস্ভানিধি 

রামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক ) 

মন্মথমোহন বন্থ বি,এ (সহকারী সম্পাদক) 

ব্যোমকেশ মুস্তফী ( সহকারী সম্পাঁদক ) 

১। নভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের ুপর্থিতিতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সর্বসম্মতি- 

ক্রমে মভাপতির আমন গ্রহণ করিলেন । 

২। অষ্টম মাসিক অধিবেশনের ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত 

ও। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধারীতি সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। । 

পভ 

জীনগেন্রনাথ বস জীরামেন্রন্ন্দর ভ্রিবেদী হ্রীমহেত্্রকুমার সাঁহ। চৌধুরী, দীঘাপতিয়া রাজবাটা, রাঁজসাহী 
" ললিতমোহন বল্যোপাধ্যায়, ঠাকুরগী1ও, দিনাজপুর 

” ভূবনমোহন সাহা, ৮* কলুটোল। দ্্বীট ৎ 

" ইন্ত্রভৃষণ মুখোপাধ্যায়, ৪ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন 
” নরেন্রুনাধ গঙ্গে পাধ্যার। ৪ নিয়োশীপুকুর ওয়েষ্ট লেন 

» নরেজ্মনাথ রায়, ২৩ স্রীক রোড 

” মিদ্ধেখখবর মুখোপাধ্যায়, ১৫ লালমাধব যুখুর্ধ্যের লেন 

* জুরেশ্রমাথ ঘোষ, ২৬ নয়ানটাদ দত্তের দ্র 

হইল। ূ 

প্রস্তাবক সমর্থক 

প্রীকিরণচত্ত্র দে 

শ্রব্যোমকেশ মুস্তফী ্ 



ধঁসিক কার্ধা-বিবরী। '. ই, 

স্তাক্ক.: সমর্থক সত্য 
জ্রীনগেজ্রনাথ ৪ প্ীহীয়েলনাথ দত্ত প্রপশিডৃষণ চৌধুরী, এসিষ্টা্টসেমন্স্ জজ রঙগপুর 
হীরর্গানার়ায়ণ সেন শাহী প্রীষ্যোনকেশ দৃস্তঙ্ষী গীত্রেত্রনাথ ও, ২৯ রামকাস্ত মিল্ীর লেন 

পীপ্রযোধচন্ত্র রায়, ১২৮ স্কারিসন রোড, 
হীয়ামহরি গুড় প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী পীনগেন্্রনাথ ্বর্ণকার, অধ্যাপক, জাগর! কলেজ 

শ্রীশরচন্জ ঘোষ মৌলিক ্ররামেশ্রযুন্দর জিবেদী এ্রহীরেন্রে দেবা, ৩৮1১ শিবনারায়ণ দাসের লেন 
শ্ীক্ষিতীন্র দেবরায়, ২৪ সিমল। ছাট 

প্ীদীনেশচর্জা সেন প্রীব্যোমকেশ মুন্তফী এইচ, এম্, সেন, ক্ষন ইত্ডিয়াক্লাঘ, ১১ প্রা রোড 
প্রীহুরেশচন্ত্র াজপতি রামেন্্রহন্দর ত্িবেদী গ্রললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজডাঁক্তার) মহিষাদল 
ডর কুমাঙজ জঞানেন্্রচন্্র পড়ে, “আলর" পাক ই,আই,আর ঘুপ 

শ্রীবোমকেশ যুস্তফী শীরামেত্্ন্দর জরিবেদী ্রীচতীচরণ চত্রবত্তাঁ, ২৩ জ্ীক রে 
শ্রীকেগারনাথ ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জীচারুচত্্র ঘোষ, ৫৪ কীসারীপা্! রোড, ভবানীপুর, 

৪ গ্রন্থের উপহারদতার্বিগকে ধন্যবাদ দেওয়! হইল $ 
₹। সম্পাদক লালগোলার রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনারায়ণ রায় বাহাছুরের প্রেরিত দ্বিতীয় 

বর্ষের দান ৩০৯২ টাকার বিষয় সভাকে বিজ্ঞাপিত করিলে সভাপতির স্থাক্ষরযুক্ত পত্রহার! 
দাতার প্রতি পরিষদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

৬। সম্পাদক দিনাজপুর, ঠাকুরগাও থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর প্রযুক্ত ললিতমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষৎকে ১**২ টাঁকা দানের বিষয় সভাকে জানাইলেন ও তাঘিষচ 
দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। ললিতধাবুফধে ও 
ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাছুরকে পরিষদের কৃতজ্ঞত। প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৭। বাঙ্গালা শবর্ণমেপ্ট নিষ্ন-প্রাথমিক বিস্যালয়সমূহে . কৃষিশিক্ষার প্রচলন জন্য সম্প্রাতি যে 
19০116198. প্রচার করিয়াছেন, উহ্থাভে চতুর্বিধ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার 

প্রস্তাব হইয়াছে । ধী 739901$07 বিবেচনা করিয়া! তৎসন্বন্বে পরিষদের মন্তব্য গবর্ণমেন্টে 
১৫ই মার্চের পূর্বে জানান আবস্তক, এই মর্মে শ্রীযুক্ত»্হীরেক্জনাথ দত্তের প্রস্তাবক্রষে পরিষৎ 
নিয়োক্ত ব্যক্তিগণকে লই শাখ/-সমিতির গঠন অনুমোদ্ী করিলেন । 

্ শাঁথ-সমিভির নভাগণ :-- 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র গরম, এ) বি, এল্ 

শরীযুক্ত সার গুরুদাস বন্য্যোপাঁধায় এম্, এ ডি, এল্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্জনাথ ঠাকুর 
» রাম বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম) এ বি; এল্, » হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্, এ) বি, এল্ 
« দ্বীনেশচন্ত্র সেন, বি,এ » রামেন্্রুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ 

প্যুক মন্মথমোহন বন্ধুর প্রস্তাবে স্থির হইল, উক্ত শাখা-সমিতি আবন্টকমত অপর 

ব্ক্তিকেও সত্যরূপে গ্রহণ করিবেন। পরে এই শাখা-সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে নিশ্লণিখিত 
ব্যক্তিগণ এই শাখ-সমিতির মভ্যরূপে গৃহীত ছন,-শ্ীযুক্ত অবিনাশচ্্ দাদ এম, এ বি, এল, 

চ 
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যুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্, রী চন্দ্রনাথ বনু এম্, এ) বি. এল্ ও ্রীযুক্ষ অমুল্যচরণ ঘোঁষ 

বিদ্যাভূষণ | 
৮। শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত কার্ধ্য-নির্বাহকসমিতির গঠন সম্বন্ধে তাহার নিমোক্ত স্থগিত 

প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £--দ্পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে ফোন কোন সভ্য উল্লেখ 

করেন যে কাঁ্য-নির্বাহক-দমিতির কয়েকজন সভ্য দীর্ঘকাল পধ্যস্ত চাঁদা দেন নাই। অনুসন্ধান 
করিয়া আমি জানিতে পারি যে, এই অভিযোগ সত্য। পরিষদের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি 

নিয়ম আছে যে, কোন সভ্যের নিকট ছয়মাসের অধিক চাদা পাওন! হইলে, কার্ধয-নির্বাহক" 
সমিতি সঙ্গত বিবেচনা! করিলে সভ্যতালিক! হইতে এ সভ্যের নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন। 

প্রকৃতপক্ষে পরিষদের সকল কার্যে ভার কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির প্রতি স্তস্ত। যদি সমিতির . 
কোন সভ্য পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অপরের কৃত উক্তরূপ অপরাধের 
বিচার করিতে তিনি অক্ষম যে সকল সভ্য কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত ব৷ 
মনোনীত হইবেন, তাহারা পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরিষদের কার্যে শৈথিল্য 

হুইবাঁর সম্ভাবনা । এই কারণে আমি কয়েক মাঁস পুর্বে প্রস্তাব করি বে, যে কোন সভ্যের 
নিকট ছয়মাসের অধিক চীদ! পাঁওনা থাকিবে, তিনি কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্বা- 

চিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন না। এরূপ নিয়ম বৎসরের মাঝামাবি প্রবর্তিত ন! 
হইয়! বুৎসরের আরস্তে প্রবস্তিত করা উচিত বিবেচনা! করিয়া আমি উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখি। 

এখন বৎসর শেষ হইয়। আসিল, নববর্ষ আগত প্রায়। যে প্রস্তাব আমি পরিষদের সাক্ষাতে 
উপস্থিত কবিয়াছিলাম, তাহ। কাধ্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে । আমি গ্রস্তাৰ করি- 

তেছি যে, যে সভ্যের নিকট ছয়মাস বা তদুর্ধকালের চাদ! বাকি আছে, আগামী বর্ষ হইতে 

তিনি কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত ঝা মনোনীত হুইতে পারিবেন ন1.। নির্বাচিত 

বা মনোনীত হইয়া যদি কোন সভ্য ছয় মাস পর্য্স্ত ঠাদা না দেন, তাহ! হইলে তাহার স্থানে 
কার্ধ-নির্বাহক-সমিতি অপর একজন সভ্য মনোনীত করিবেন।” 

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন । 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্নন্দর ত্রি্িবদী নিয়োক্ত কারণে এ প্রস্তাব পরিবর্তনের জন্য নগর 

বাবুকে অনুরোধ করিলেন। যে নকল সত্যের বহুদিনের চাঁদ বাকি আছে, কার্ধ্য-নির্বাহক-: 

সমতি তীহাদের বাকি টাকা যথেচ্ছ পরিমাণে ছাড়িয়। দিয়া চলিত বৎসর হইতে আদায়ের 

জন্য আদেশ দ্িয়াছিলেন। তদমুসারে কোন কোন সভ্য সমস্ত বকেয়! হইতে মুক্তি লাভ 

করিয়া! নুতন বৎসর হইতে টা! দিতেছেন ও তাহার রসিদ লইতেছেন ) কেহ বা বকেয়ার দা 
হইতে মুক্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়! পুরাতন রসিদ লইয়াই ঠা দিয়া আসিতেছেন। উভয় 

শ্রেণীর সভ্যেরাই এখন কিছুদিন হইতে টাদা দিতেছেন ; তবে প্রথম শ্রেণীর সভ্যদ্িগের নিকট 
বকেয়। সমস্ত ছাঁড়িতে হইয়াছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট তাহা পাইবার আশা আছে। নগেন্র 
বাবুর প্রন্তাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ধ্যদের প্রতি তুলনায় 'অধিচারের দম্ভাবনা। কেনন! তাহার 
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বকেয্। শোথে ইচ্ছুক্ থাকিয়াও কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে স্থান পাইবেম না। আর প্রথম 
শ্রেণীর লোকে বকেয়া! হইতে মুক্তি পাইয় কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতিতে স্থান পাইবেন । 

প্রস্তাবক নগেন্দ্রবাবু তীহার প্রস্তাব পরিবর্তনে অসন্মত্ত হওয়ায় সম্পীদক এই সংশোধিত 

প্রস্তাব (40007001060% ) উপস্থিত করিলেন £-_পনির্বাচনের পূর্বে একবৎসরের মধ্যে 

বাহার! একবর্ষের দেয় চাঁদা! প্রদান করেন নাই, সাহারা কাধ্য-নির্ববাহক-সমিতির সভ্য হইবেন 

না। সতাপতি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। + ৃ্ 
উপস্থিত সভ্যগণের ভোটগ্রহণে সম্পানকের পঞ্ষে পাঁচটি মাত্র ও বিপক্ষে অধিক ভোট 

হওয়ায় উহা৷ পরিত্যক্ত হইল । 
.. তৎপরে নগে্দ্রবাবুর মূল প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের সন্বতিক্রমে গৃহীত হইল । 

- ৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু *কনোঁজের আযুধরাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ-পাঠান্তে কাশ্মীররাজ জয়ানিত্য, গৌড়াধিপ আদিশৃর ও ধর্মমপাল এবং কনোজাধিপৃতি 
যশোবর্শাদেবের সমসাময়িকতা৷ লইয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্তাভূষণ ও প্রবন্ধলেখক এই উভয়ের 

মধ্যে অল্প বাঁদানুবাদ হইল । নগেন্ত্রবাবুর মতে কুলজীগ্রম্থের প্রমাণাস্থসারে বেদবাণাঙ্গ শকে 

অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃঃ অব আদিশুর বর্তমান ছিলেন । কাশ্ীররাজ জয়াদিত্য তাহার 

জামাত ও কনোজরাজ যশোঁবর্শদেব সম্সাময়িক। পণ্ডিত সতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ আদিশুরের 

সময় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাঁশ করিলেন । টি 

১০। শ্রীযুক্ত ব্রজনুদ্দর সান্তাল (প্রেরিত প্মাণিকগাঙ্গুণীর ধর্শমঙ্গল” প্রবন্ধ সহকান্বী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পাঠ করিলেন। শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ধর্ণামঙ্গল পুস্তক 

বাঙ্গালার এ্রতিহাসিক তত্বনির্ণয়ে কিরূপ সাহায্য করে, তৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। 

১১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্থুর প্বাঙ্গীলা পয়ারের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধের পাঠ 

স্থগিত থাকিল। 

তংপরে সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়! সতাতঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেজ্দুস্বন্দর ত্রিবেদী * জ্রীসত্যেন্তত্মাথ ঠাকুর 
ন সম্পাদক সভাপতি 






